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LA SRA. PRESIDENTA:

Donat que ja s’ha realitzat el debat número 3 de totalitat i
globalitat de la secció 12, passam ara al debat número 4 de
totalitat d’agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura, amb les seccions i entitats afins.

Per a la defensa conjunta de les esmenes a la totalitat que es
mantenen a la secció 13 i entitats afins, té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Pastor.

No, era a les dues.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Molt bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta, disculpin perquè
m’han agafat un poc d’imprevist, tenia entès que era un poc més
tard aquest debat. Nosaltres hem presentat tres esmenes a la
totalitat, una a les empreses públiques i l’altra a la Conselleria
d’Educació. Ho hem fet perquè pensam que no es correspon a
les necessitats que necessita precisament el món educatiu
d’aquesta comunitat. Ho feim perquè, ja ho vàrem dir en el
debat que vàrem tenir amb vostès de presentació dels
pressuposts, que la nostra comunitat, com totes, pensam que
necessita un govern que pensi i que cregui molt en l’educació.
La veritat és que si l’any passat teníem un increment d’un 15%
i ja vàrem presentar una esmena a la totalitat, més encara i amb
més raó ho hem de fer precisament en aquest exercici.

Un pressupost que creix en un percentatge d’una mitjana
d’un 7% i que el pressupost de la mateixa Conselleria
d’Educació, un pressupost importantíssim, només creix un 6%.
Per tant, creix per davall la mitjana del percentatge total del
pressupost. Això pensam que per si mateix és una mala notícia.
Pensam i a més les xifres ho demostren, que aquest pressupost
significa que tenim un govern que no creu en l’educació i que
creu que l’educació no és prioritària dins la seva acció de
govern, cosa ben distinta precisament d’allò que se’ns va dir en
el debat d’investidura d’aquesta legislatura.

A mi m’agradaria d’una manera molt ràpida, perquè la
veritat és que el gruix de les accions que té aquesta conselleria
són molt importants, perquè vegin que no només en aquest cas
és el Grup Parlamentari Popular, sinó que hi ha molts més
colAlectius i molta més gent que està totalment d’acord amb
nosaltres. Per exemple, 89 centres surten en els mitjans de
comunicació, volen més doblers per a l’educació. Els claustres
d’un total de 89 centres educatius públics de les Illes Balears, 60
de Mallorca, 7 d’Eivissa i 22 de Menorca, han acordat solAlicitar
al Govern el compliment de l’acord de governabilitat del pacte
en el qual s’assumia el compromís d’incrementar els
pressuposts destinats a l’ensenyament. Neix la Plataforma per
l’ensenyament públic, més doblers. La plataforma denuncia que
l’educació no és una prioritat política per al Govern de la nostra
comunitat, i critica que el pressupost de la Conselleria
d’Educació s’hagi incrementant només en un 6,01% damunt la
mitjana del 7%. Jo crec que és una mostra, en aquest cas no és
una esmena simplement d’un grup parlamentari, jo crec que és
una esmena d’allò que pensa el grup parlamentari i la societat
de l’educació en general. 

Passam a repassar les seccions més importants d’aquesta
conselleria d’una manera ràpida. A la passada legislatura hi va
haver un increment crec que molt important, més d’un 50% i
que al ritme que anam en aquesta pensam que no s’hi arribarà.
Pensam que és molt important tenir en compte les mancances
que té precisament la part educativa de la nostra comunitat.
Hem de dir que no de totes podem donar la culpa a aquest
govern, moltes d’elles jo crec que vénen d’enrera. Però és
veritat que s’havien creat unes expectatives que es podien
solucionar. Es necessiten moltíssims doblers en nous centres
educatius, una de les altres queixes precisament del món
educatiu és que Balears té les aules de primària més
massificades de tot l’Estat. I la solució per solucionar aquest
greu problema que tenim a les nostres aules no és posar més
doblers per a infraestructures, sinó prendre mesures que
consideram que no són les definitives, com allò que vostès
anomenaven a la passada legislatura “barracons”, cosa que
durant aquesta legislatura s’ha incrementat moltíssim.

Una de les parts més importants que té precisament el seu
departament seria aquest de noves infraestructures, i la veritat
és que no vàrem poder aclarir, més ben dit, no ens va voler dir
amb el pressupost tan just que tendrà l’IBISEC, quins seran
aquests centres que podran veure a la llum el pressupost del
2009, molt poques, Sra. Consellera. Hem de pensar que un
colAlegi de primària, un institut de secundària o un centre de
formació professional, amb el cost que té, pràcticament vostès
podrien fer 5-6 noves escoles amb aquest pressupost; vostè em
va dir que confiava en el seu conseller i el seu president perquè
durant l’exercici els donaria una injecció de pressupost per
poder fer aquests centres, però la veritat és que allò que debatem
avui és un document comptable, un document pressupostari i
enlloc no hem pogut veure aquesta quantitat que faci efectiva
aquest possible increment que tendrien dins el 2009. Per tant,
les expectatives inicials d’aquest pressupost són nefastes, Sra.
Consellera, no compleixen, ni prop fer-s’hi, el Pla
d’infraestructures educatives que vostè ens va presentar i que
supera en molt el pressupost que vostè ens presenta. Per tant,
qualcú ens hauria de dir, i no ho varen fer, amb quins doblers
fan comptes fer el seu pla d’infraestructures, amb aquest
pressupost és totalment impossible que vostès el puguin
complir.

Un dels objectius d’aquest pressupost, de l’anterior i
sobretot de l’acció de govern era precisament lluitar contra el
fracàs escolar. Vostès ens posaven exemples com el creixement
en inversió en temes d’informàtica, etc. Bé, amb el pressupost
actual hem de dir que aquestes mesures tampoc no són possibles
de dur endavant. Però és que, a més, vostès varen crear unes
expectatives a l’inici de legislatura, vostès varen dir que
crearien 2.000 noves places d’escoletes de 0-3 anys i després ho
varen incrementar en 500. És a dir, 2.500 noves places
d’escoletes. Però clar, després quan un veu com ho volen fer
vostès, se’n tem que vostès no crearan una sola plaça
d’escoletes de 0-3 anys, sinó que seran els ajuntaments amb la
seva ajuda els que crearan les escoletes de 0-3 anys, no només
les crearan amb la seva ajuda, sinó que les mantendran amb la
seva ajuda. I això, Sra. Consellera, no és allò que vostès ens
varen vendre a l’inici de legislatura. Vostès varen dir que
consideraven l’etapa 0-3 com una etapa més dins el món de
l’educació i hi podem estar d’acord, amb les coses bones i amb
les dolentes. Això vol dir que si vostès consideren que és una
etapa més dins l’educació 0-3 anys, jo crec que són vostès els
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que ho han de fer al cent per cent i són vostès els que ho han de
mantenir al cent per cent. En cas contrari, els ajuntaments han
de renunciar, en aquest cas, a construir més noves places
d’escoletes, primer perquè no tenen els doblers suficients per fer
la inversió, i el que és pitjor, no poden assumir aquesta herència
i aquest cost (...) del manteniment. Per tant, pensam que és un
frau a allò que vostès havien presentat, cregui’m que li ho dic
per l’experiència que tenc com a batle d’un municipi, a allò que
vostès havien presentat a principis de legislatura.

Vostès també varen anunciar la gratuïtat dels llibres de text.
Bé, ara veim que és una mesura que no és la gratuïtat dels
llibres de text, ni són llibres de text nous. Són un doblers per a
la reutilització dels llibres de text. També varen crear unes
expectatives i diuen que volen mantenir en el tema de tercera
llengua, cregui’m que l’únic que han fet vostès ha estat derogar
un decret que precisament sí garantia l’aprenentatge per part
dels nostres joves d’aquesta tercera llengua.

Després veim a l’àmbit lingüístic i cultural que vostès hi
destinen una partida molt concreta de 995.000 euros. Bé, jo per
exemple fa un mes li hagués dit que vostè era la consellera
“friqui” del Govern, possiblement s’ho hagués agafat com un
insult. I avui ja no s’ho pot agafar com un insult, vostè qualifica
els lectors de “friquis”. Per tant, a partir d’avui quan li diguem
que vostè és la consellera “friqui” serà com una floreta del Grup
Parlamentari Popular.

(Alguns aplaudiments)

Ens hauria de dir també en aquest cas si les campanyes que
faran vostès de la promoció de la lectura seran de la imaginació,
ja no direm de l’efectivitat, de la imaginació que és la que vostè
ens proposa en aquests pressuposts anteriors. Cregui’m que ha
creat sorpresa dins els mateixos defensors de la llengua
catalana, en aquest cas el Partit Popular també ho és, la veritat
és que campanyes com aquesta crec que com a mínim
interpreten i a més, manifesten quina és la seva manera de
gestionar els doblers públics. L’anunci diu així, “les persones
que llegeixen són qualificades de friquis”, a una revista
precisament de la seva conselleria. Sra. Consellera, m’agradaria
que s’agafés una mica més seriosament aquesta conselleria tan
important per al futur dels joves d’aquesta comunitat. Cregui’m,
Sra. Consellera, nosaltres la prenem molt seriosament, però crec
que aquest pressupost no compleix les expectatives, però
sobretot les necessitats del món educatiu, ni del professorat que
veu com cada any les seves aules estan més massificades, ni de
l’alumnat que veu que cada vegada té més dificultat a l’hora
d’elegir centre. Per tant, nosaltres presentam aquesta esmena a
la totalitat en aquesta secció.

Podríem parlar també, però veig que estic fora de temps, de
l’altra empresa pública, però ens remetem al debat que ja vàrem
fer a la comissió. Simplement, moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Vol obrir el Govern una qüestió
incidental? Sembla que sí. Sra. Galmés, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, en primer lloc vull dir, i ja ho vàrem parlar a la comissió,
els pressuposts en educació sempre són insuficients, la inversió
en educació sempre és insuficient. Però en el context econòmic
que tenim, suposen un esforç important de l’executiu, com ho
demostren les xifres absolutes, destinats a aquesta conselleria 48
milions d’euros més, només Salut la supera amb un increment
absolut de 60 milions. I molt darrera ve la Conselleria d’Afers
Socials que ha augmentat en 16 milions. Això és una
demostració clara que el Govern de les Illes Balears aposta per
l’educació i per les polítiques socials.

Evidentment a mi m’agradaria que la inversió fos major,
però hem de ser realistes i a més a més, sempre ho dic, a part de
les xifres s’ha de tenir en compte on s’apliquen, com s’apliquen.
A més, vull deixar ben clar que per garantir els projectes
estratègics que tenim en marxa per afavorir l’èxit escolar i
personal de l’alumnat per reduir les taxes d’abandonament i de
fracàs escolar, ja en el pressupost del 2008 i ara en el pressupost
del 2009, el que feim és deixar fora la inversió en
infraestructures. Sembla que això, ja li ho vaig explicar, Sr.
Pastor, no ho va entendre. Si incloem totes les necessitats
d’inversió en infraestructures en els pressuposts, evidentment
hauríem d’haver deixat fora, hauríem d’haver sacrificat els
projectes que incideixen directament en el nostre alumnat i que
suposen una passa endavant per millorar el nostre sistema
educatiu. I em referesc al Pla integral de modernització
tecnològica de 2,5 milions d’euros, perquè crec que no l’ha
trobat, però evidentment hi ha un pla de modernització
tecnològica i hi ha una aportació clara. 

El Pla de suport a la lectoescriptura amb 1,1 i busques de
milions d’euros. El programa de qualificació professional, que
són 4,3 milions d’euros, més l’aportació estatal amb un total de
8,9 milions d’euros. Més el programa d’acollida, integració i
reforç educatiu que amb l’aportació estatal arriba als 2,5 milions
d’euros. El Pla de primera infància, després li ho explicaré
perquè sembla que tampoc no ho ha acabat d’entendre, amb 3
milions d’euros. El programa de reutilització de llibres de text
amb 2,3 milions d’euros, després li ho detallaré perquè es veu
que tampoc no ho ha entès. El Pla de tercera llengua amb 1,6
milions d’euros. El Pla de formació del professorat amb 5,5
milions d’euros. Aquests són els programes fonamentals per
lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar prematur.

Bé, aquests programes evidentment ens hauria costat
moltíssim executar-los, incloent-hi més de 70 milions en
inversions en infraestructures. Per això, la inversió en
infraestructures del 2009 està fora de pressupost, igual que ho
ha estat enguany. La inversió en infraestructura del 2008...

(Remor de veus)
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No tinc temps, es veu que estan molt nerviosos...

(Continua la remor de veus)

Igual que la inversió de l’any 2008 de 45 milions d’euros ha
estat fora de pressupost, la inversió de l’any que ve també estarà
fora de pressupost. Una inversió de 70 milions d’euros. El Pla
d’infraestructures té el suport del president de la comunitat i del
conseller d’Economia i utilitza... no hi són, però de tot queda
constància. O sigui que no hi ha problema.

L’opció era clara, era evident, destinar el pressupost a fer
projectes o a infraestructures. Hem optat per aquesta opció. En
realitat estic parlant d’un doble pressupost, el pressupost real,
850 milions d’euros, més el potencial executable amb altres
fórmules de finançament que es varen afegir, als 801 que teníem
enguany i que per a l’any 2009, com ja he dit, és de 70 milions
que s’afegeixen als 850. Això, a més a més, sense comptar amb
altres quantitats que ens arriben i que fan que la gestió que ha de
dur a terme aquest departament pugi molt més enllà del
pressupost que pensam aprovar.

Per altra banda, si vostès pensaven millorar els nostres
pressuposts amb un seguit d’esmenes, li he de dir que m’ha
sorprès bastant. Les esmenes que aporten no representen cap
millora, unes vegades perquè demanen coses que estic segura
que saben que no corresponen a aquesta conselleria, en concret
n’hi ha 19. Sembla que no reconeguin les competències que
poden tenir els consells escolars, etc. Altres estan reflectides en
actuacions previstes en el Pla d’infraestructures 08-09, en
concret 11. Aquestes actuacions estan previstes. I altres fan
referència a actuacions incloses en partides pressupostàries més
amples dins el pressupost. Per això, ja que em critiquen tant,
m’hagués agradat rebre suggeriments més importants per
canviar la situació de l’educació. La veritat és que no ha estat
així.

Pas a comentar un parell de qüestions a les quals ha fet
referència, a part de l’increment del pressupost. M’ha fet gràcia
perquè en un moment determinat sempre han utilitzat un
argument per dir que vostès varen incrementar els seus
pressuposts en un 60% respecte dels del pacte de progrés de
l’anterior govern. Bé, en realitat em vaig dedicar a analitzar-ho
i en realitat són vostès que fan trampes. En el sentit que o bé
comparam els primers pressupost de la legislatura amb els
darrers de la legislatura anterior, o bé feim una comparació entre
els primers pressuposts de cada legislatura. D’on surt aquest
60% de què tant presumeixen?, em sembla que de la comparació
del millor pressupost del Govern del PP amb el pitjor pressupost
del pacte de progrés. És una manera de veure les coses, però
així d’aquesta manera nosaltres podríem dir que els primers
pressuposts nostres suposaven un increment d’un 74% respecte
dels seus, amb la qual cosa jo en realitat no entraria en aquestes
comparacions.

Respecte de les infraestructures, els barracons i a tota
aquesta qüestió, li he de dir que em vaig trobar amb 74
barracons, és cert, i ja dic “barracons” perquè els agrada la
paraula. És cert que els vàrem augmentar en uns 90 barracons,
però devora d’on hi ha una d’aquestes instalAlacions
prefabricades, ja he dit moltes vegades, hi ha una actuació que
ja ha començat o està a punt de començar. 

Respecte de la informàtica, ja li he dit que hi ha una
aportació pressupostària de 2,5 milions d’euros.

Respecte d’escoletes, sembla que també hi ha una confusió,
el Pla de primera infància, el Pla 0-3 és un pla que, evidentment,
du la implicació de tots els responsables en aquest tram
educatiu, vostè ha de saber que malgrat sigui educatiu, no és
obligatori; llavors fins ara era una competència dels municipis,
ara aquesta competència està repartida, i entre el pla, l’aportació
del Govern central i l’aportació de la conselleria, hi ha quasi 6
milions d’euros anuals per fer front a això, sembla que tala
vegada el seu ajuntament no està tan entusiasmat com altres
municipis que, de fet, estan molt contents i així han valorat
aquesta aportació, no només municipis en concret, sinó també
la FELIB.

Els llibres de text. Miri, nosaltres sempre hem dit i podem
cercar propaganda electoral, que la nostra proposta mai no era
de xecs per a llibres de text, tot al contrari, sinó que era un pla
de reutilització, i així el posar el nostre, tant el nostre acord com
la nostra campanya. En aquests moments, la campanya de
llibres de text que ha començat enguany realment com és, amb
llibres en reutilització, amb un programa educatiu, amb un
programa sostenible, han participat el 61,1% dels centres
públics, un 43,6 del total dels centres, 127 centres, és ver que
només un parell de concertats, però feim feina perquè tothom
s’adhereixi a aquest programa. 

I per últim, el programa de la tercera llengua és un programa
que ha suposat l’extensió de l’aprenentatge de continguts d’una
altra matèria en anglès, no només a una sèrie de centres que
tenien possibilitats de fer-ho, sinó a 109 centres, a més amb
accions complementàries, metodològiques, de campaments,
d’activitats d’estiu, de formació del professorat, perquè no hi
havia prou professorat format. 

I respecte de la campanya i l’enhorabona que em dóna, jo
crec que és una llicència, no sé si vostè sap que a publicitat
s’utilitzen llicències i figures retòriques, i amb les dades que
tenim, que un 50 i escaig per cent de la població mai no llegeix,
“friqui” només significa “rar”, i hi ha molta gent que encara no
llegeix. Simplement és un recurs perquè cridi l’atenció perquè
els joves presumeixin d’aquesta actitud davant la lectura molt
sovint. És una campanya dedicada als més joves i que està
analitzada i qüestionada, vàrem pensar que era un bon argument
per utilitzar el seu llenguatge. Ja sé que això no els agrada.

Bé, res més. Ho deixo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sra. Consellera?
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Sí, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé, pel Grup parlamentari
Popular, el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Consellera,
intentarem centrar una miqueta el debat.

Per a vostè, aquests pressuposts són una mostra que el
Govern aposta per l’educació, i jo pens el contrari, creix per
davall la mitjana de creixement del mateix govern, per tant, si
hi ha conselleries que creixen més, hi deu haver conselleries que
són més prioritàries que l’educació per a aquest govern. Però
això són xifres, Sra. Consellera, vostè no em parli dels milions,
vostè del que m’ha de parlar és dels percentatges, i m’ha de
reconèixer que creix per davall del percentatge de la mitjana del
Govern. Vostè em diu, si s’havien d’incloure totes les
infraestructures, hauríem de deixar de fer altres projectes, jo
només li deman que sigui rigorosa i que en els pressuposts que
ens presenten i que ens aproven avui, posin només aquelles
infraestructures que vostès mateixos ens presenten al seu pla
d’infraestructures, no n’hi posin ni una més, però hi ha moltes
infraestructures que no estan als pressuposts inicials i que vostè
no ens diu com les faran, ho va dir, és ver, al debat de
pressuposts, i va dir que vostè tenia prou confiança amb el
president, que li faria una inversió de doblers perquè vostès
poguessin fer aquestes infraestructures.

Bé, ens reconeix que el que vostès anomenaven barracons i
nosaltres aules prefabricades, han crescut, i si sapigués vostè,
vostè no era aquí, però si sapigués en aquest parlament el que es
va dir d’aquesta part d’escons, en aquest cas a l’anterior
conseller, possiblement no tendria la satisfacció que té avui per
haver crescut amb més d’un 40% el nombre de barracons a les
aules de la nostra comunitat, no estaria tan contenta.

En tema d’informàtica, clar que he vist la partida, Sra.
Consellera, però vostès es proposaven un objectiu, que era
arribar a un nombre d’ordinadors per alumne a finals de
legislatura, i amb aquest percentatge vostès es proposen arribar
a un ordinador per cada cinc alumnes, per tant, amb aquest
pressupost que vostè ens presenta, nosaltres no li deim que no
hi posi doblers, deim que no poden complir mai els seus
objectius.

Pla 0-3 anys. Sra. Consellera, vostès estan carregant els
ajuntaments, i vostè dirà “el seu ajuntament no està
entusiasmat”, el nostre ajuntament fa el que pot i també hem
demanat una escoleta, però el problema no és la construcció,
que és el de menys que els ajuntaments hi posin una part
d’inversió, el problema és el manteniment, que és de per vida,
que els ajuntaments amb les despeses que tenen no poden.
Vostè, em sembla que no ha trepitjat mai una delegació d’un
ajuntament, per tant no sap en quina situació es troben; si les
hagués trepitjades, Sra. Consellera, no parlaria d’aquesta
manera.

Vostè em diu nosaltres no hem dit mai que els llibres de text
fossin gratuïts, no, no ho diu vostè, ho diu el seu acord de
govern, el que varen signar tots aquests partits polítics, diu
“gratuïtat de llibre de text i fer real a les famílies el cost zero a
l’ensenyament obligatori dels centres concertats”. Sra.
Consellera, ho diuen vostès, ho diu el pacte de governabilitat
que varen signar vostès, que a vostès ara els convengui fer una
altra cosa, miri, em sembla perfecte, però no sigui que vostès no
han parlat mai de gratuïtat de llibres de text, perquè a la passada
legislatura en vàrem menjar que no s’ho pot imaginar.

I bé, ara vostè ens parla i ens defensa l’anunci dels “friquis”,
bé, idò que a partir d’avui na Margarita seis dedos aquella -em
pareix que li diuen- serà una gran lectora segons vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula per tancar
la qüestió.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, ara he deixat damunt la
taula les xifres, però la Conselleria d’Educació i Cultura no
creix per sota la mitjana, la Conselleria d’Educació i Cultura
creix -he dit-, és la segona en créixer en nombres absoluts, la
cinquena en nombres relatius, però evidentment la pujada, la
mitjana d’un 7% es deu que una conselleria amb 3 o 4 milions
més de dèficit, que és la Conselleria d’Esports, ha hagut de
pujar un 35%. Evidentment, podem utilitzar les xifres com
vulguem, però evidentment aquest no és un criteri. Per tant, en
aquest sentit vull ser rigorosa, i el creixement de la conselleria
permet dur endavant els projectes. 

Vostè em diu que el Pla d’infraestructures no l’entén perquè
està fora de l’IBISEC, a veure, llavors hauria de començar a
esbucar centres que s’han començat a construir fora de
pressupost, perquè el 2008, dins el Pla d’infraestructures s’han
començat a construir edificis, centres que estan fora del
pressupost. El Pla d’¡infraestructures 2008-2009 està presentat
i garantit amb distintes formes de finançament, unes dins
pressupost i altres fora, i en aquest moment, puc fer un llistat
llarguíssim de les obres en execució que no estan per
pressupost, vull dir que si té aquest dubte, en aquest moment hi
ha tota una sèrie d’obres acabades per l’actual govern, que
arriben a una quantitat molt important com el nou CP d’Inca, el
nou CP de Muro, el nou CP Maó, l’ampliació del Duran
Estrany, el poliesportiu Montaura, l’ampliació del Maria Àngels
Cardona, el Far de Cavalleria, l’ampliació del Llorenç Garcies,
la reforma de Cas Serres, el Galatzó de Calvià, Ses Quarterades
de Calvià, Ses Rotes Velles, Son Ferrer, CP Son Canals, el
Castell de Santa Àgueda, CP l’Urgell que demà inauguram, i a
part el conservatori d’Eivissa, que està en construcció. Hem
començat el nou CP d’Alaior, el nou CP de Puigpunyent, el nou
IES d’Alcúdia, el nou IES de Sant Antoni de Portmany, el nou
CP de Ca les Ànimes de Sóller, el nou CP de Binissalem, el nou
CP de Santa Maria, l’ampliació del CP de Pràctiques,
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l’ampliació de l’IES Josep Maria Quadrado, la reforma del
Puget de Selva, ... bé, evidentment, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Chicón i Galmés):

..., francament, és a punt de començar-se Vara de Rey,
Mateu Fontirroig i Sa Bodega.

Bé, evidentment no tot era al pressupost però s’estan fent. I
com a la ciutadania el que li preocupa és que hi hagi les escoles,
siguin de la forma que siguin, en aquest sentit, jo estic ben
satisfeta.

No he sacrificat cap projecte, això és l’important, no he
sacrificat cap projecte estratègic, hem reduït despesa en capítol
2, en protocol, en actes, en congressos, en bufets, en estudis de
dubtosa eficàcia, i d’altres. Sempre dic que l’important no és el
pressupost sinó com s’executa, eh?

Crec, en aquest sentit, que he contestat tot el que em
plantejava. I respecte del Pla 0-3 li diré que per primera vegada
un pla preveu a més l’aportació garantida, any rere any, per al
manteniment de les escoletes, i això abans no existia.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn en contra, en
primer lloc té la paraula, pel Grup Mixt, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Abans
de tot, voldria dir que el pressupost d’educació, òbviament no
és el que voldríem, però malgrat tot té un augment d’un 6%, no
es tracta, per tant, d’un augment tan significatiu com el que
aquest mateix pressupost d’educació va tenir l’any passat,
d’aquest 15%, llavors era un moment en què s’havia de donar
un impuls, després d’una etapa, i ho dic així de clar, en què el
Partit Popular no havia fet tot allò que s’havia de fer pel sistema
educatiu d’aquestes illes. Aquest augment va permetre donar
oxigen a la conselleria, de tota manera enguany s’ha tornar
apujar, tots sabem que no sempre es pot fer amb la mateixa
mesura. De vegades hi ha sectors de la societat, els més
preocupats en aquesta matèria, els més sensibilitzats, que els
costa d’entendre que no es produeixi un augment més
significatiu, això marca una necessitat de diàleg entre el Govern
i els sectors de la societat implicats en educació. Per aquest
motiu, hem de sensibilitzar-los dels problemes derivats de la
crisi, dels problemes de finançament, sembla massa repetitiu,
però sense aquesta millora substancial del finançament
autonòmic, serà impossible assolir el percentatge d’aquest 6%
del PIB de les Illes Balears dedicat a educació. Consideram,
evidentment, que s’hi hauria d’arribar, i que s’hi hauria d’arribar
com més aviat millor.

En consonància amb això que acabam d’explicar, votarem
en contra de l’esmena a la totalitat que ha presentat el Partit
Popular, deu ser una de les esmenes, al nostre parer, més
incoherents de les que ha presentat avui el Partit Popular. Les
mancances que arrossega el sistema educatiu són històricament
tan nombroses que o bé com capaços, entre tots, de prioritzar-
les i també d’entre tots d’assumir-les, o bé poc treballarem
també entre tots per al futur d’aquestes Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, per un temps de deu minuts, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Jo també crec que no arribam a (...) el Sr. Conseller de
Presidència a l’anterior intervenció, el moment econòmic i
polític, per tant, també, associat que vivim, que davant els
esforços que es fan amb els recursos que tenim, la resposta del
Partit Popular sigui una esmena a la totalitat i demanar més
recursos, jo ho trob molt raonable i comprensible, que el que
digui és que no creim en l’educació i que l’esquerra no creu en
l’educació, i que s’arribi a afirmacions d’aquest calat, com hem
viscut també en sanitat, vostès no creuen en els malalts o no
volen arreglar els problemes, jo crec que són afirmacions que es
desautoritzen totes soles i que li lleven molt de rigor i molta
alçada a un debat. Crec que valdria la pena afrontar-nos-hi, en
la situació que vivim, amb uns altres plantejaments, i sent tots
molt conscients del punt en què ens troba, de totes maneres,
aquest debat si s’ha apuntat, crec que era el Sr. Rodríguez que
ho deia, es presta molt a una escenificació més teatral que no
pràctica, a la qual si ens hi instalAlam, i ho podem fer tots, és
evident, serà una manera com qualsevol altra de plantejar-ho.

De totes maneres, escoltant la intervenció del Sr. Pastor, he
de reconèixer que majoritàriament estic a favor, no hem vist dos
models educatius, malgrat ha volgut fer èmfasi que hi siguin
respecte del que du a terme el Govern, vull dir les grans
polèmiques del Partit Popular, associades moltes vegades a més
hores per al castellà, els símbols dins les aules, fins i tot, bé, les
polèmiques que pot posar AFA damunt la taula, que tenen molt
més recursos en aquests moments que no les APA, no?, al seu
govern, i que encerta manera marcava una línia de models
educatius, jo no les he vists defensades per vostè, sinó que
bàsicament el que ens demanava són més doblers, més recursos,
més escoles, més ... No he vist línia ideològica, per ventura
vostè l’ha apuntada i jo no l’he vista, sinó més doblers.
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I en això estem d’acord, però aleshores el debat esdevé de
finançament, i aquí és on creim que vostès fan trampa, perquè
consideren que el rol que els ha tocat ho permet, però vostès ho
fan, demanen més i més despesa, però es neguen rotundament
que hi hagi més ingressos, consideren excessiu l’endeutament,
no volen baixar de cap altre departament, avui he repassat un
poc d’on treien els recursos i n’hi havia algun que sortia de
Presidència, era dels pocs que sortia d’una altra banda, quan el
Sr. Rodríguez acaba de criticar que Presidència no estava prou
ben dotada. Els altres, per cert, surten dels 64000, un mític
concepte d’inversió immaterial, en el qual vostès posaven més
de 100 milions quan no teníem els pressuposts que tenim ara, i
ara no s’hi arriba, tal vegada estam al 90% de l’any 2006, que
això representa en percentatges sobre els mateixos pressuposts
que sí ha pujat de llavors ençà, molt menys del que vostès hi
posaven, però ara sí. Bé, aquest govern ha baixat el 64000
sobretot a nivell percentual però continua sent l’únic recurs que
veig del qual vostès agafen, els altres no; quedava un recurs, bé,
el finançament estatal, nosaltres ens hi sumam, bé idò el Partit
Popular ens ha dit que no en toquem ni un, les esmenes a
l’articulat defensen que tot el nou finançament no vagi un
cèntim a educació, sinó que íntegrament se’n vagin a
endeutament, per què? Perquè som conscients d’una situació.
No sé si la consellera ha anat mai a un ajuntament, confiï que sí,
sembla que ningú no havia passejat pel que era el govern i que
no se sap en quina situació financera ens trobam totes les
administracions del país i no crec que ho solucionem a base de
tirar-nos les pedres uns als altres. Crec que hi ha una gran repte
aquí que és el finançament estatal, però aquí, fins i tot en aquest
moment, hem d’introduir una altra reflexió, que és el moment
de la situació econòmica. En tot cas, mantenim que el 6% del
PIB és imprescindible com a desideràtum i que ens hi hem
d’acostar, més ara amb tots els reptes de Lisboa, però no perdem
de vista que això es demana a les economies occidentals que
tenen el 50 o el 60% del PIB gestionat per allò públic. 

Aquí, aquests pressupostos que tenim damunt aquesta taula,
no sé si amb prou empenta arribaran al 14, al 13 o 15% del
nostre PIB. Per tant, dedicar-ne la meitat a educació és
complicat, hem de canviar estructuralment com tenim establert
el finançament. Em sembla molt bé que el Partit Popular s’hi
sumi, el seu sistema de finançament, el que tenim, el que el Sr.
Zapatero no ha canviat, però el que tenim, no era molt favorable
i ara, ho vagin repassin, ho demanin al Sr. Tadeo que ha fet el
seguiment de quin són els ingressos que té la comunitat
autònoma i que diu fins i tot que no es mantindran, que els
expliqui, recaptin, la informació sobre quins efectes té avui la
crisi econòmica sobre els ingressos públics a les Illes Balears,
però els reptes els tenim i els reptes els hem de tenir (...).

Un dels punts amb més recursos que vostè plantejava és el
tema d’equipaments, hi ha un debat després de globalitat per les
esmenes, crec que en podrem parlar, però crec que no és
indiscutible que hi ha un pla d’equipaments important de l’any
2008-2009, n’hi ha d’haver un al 2010-2011 i els seus resultats
i l’esforç inversor que fa el Govern, crec que és indiscutible.

 

També en matèria cultural, les competències que manté, o
amb equipaments que mantengui el Govern, pensam que
bàsicament el gran repte és completar i millorar les
transferències que tenen els consells, però els grans equipaments
per primera vegada sembla que hi ha un anunci per part d’una
implicació de l’Estat en una millora substancial. Vegem-ho.
Vegem-ho perquè realment fa molts d’anys que ens ho deu, però
precisament és un moment aquest, el 2009, en el qual sembla
que vendrà.

Sabem que la seva gran aposta, de l’IBISEC, per a aquesta
legislatura i aquesta no l’he sentida, però ho sabem, que no és
la nostra, però pensava que a l’esmena de la totalitat sortiria el
gran element de l’opera que era, evidentment, el gran tema de
l’IBISEC perquè una opera de 100 milions del Sr. Matas, jo dic
200, 300, 400 (...) més de 500 va costar, però posem el cas, el
que fos, (...), un IBISEC que en aquest moment, com vostè
critica només du damunt la taula 28 milions en inversions, és
clar, afrontar una opera com havia de fer l’IBISEC era
complicat, ho comprenc i per tant, és evident que hauríem de
detreure d’altres bandes per fer l’opera. Nosaltres estam
satisfets que aquest govern hagi agafat tots els recursos destinats
a l’opera i els hagi destinat a escoles perquè tant si voldríem tal
vegada fer altres coses, en aquests moment n’hi unes de
prioritàries i l’educació, per descomptat, pels que hi creim, és
evident que ha de ser una prioritat. 

Dels altres elements crec que la consellera els ha anat
apuntat, els reptes que tenim, els programes que es fan, no hi
entraré. També és veritat que hi ha en aquests moments, després
ja dic un debat de globalitat, només vull apuntar que en la
llengua catalana hi ha una empenta i hi ha una millora per
ventura més suficient o menys, però només d’aturar els míssils
que rebia la llengua del país, la llengua pròpia, la veritat és que
ja era, només aturar-los, una millora substancial. Ara veig que
llavors sí que la preocupació vendrà al debat de globalitat pels
modismes, que sembla que és l’element de la llengua que els
preocupa i que volen defensar. En tot cas, en parlarem el temps
que faci falta, a nosaltres ens sembla bé aquesta sensibilitat, ens
agradaria que l’estenguessin al conjunt, però no a totes.

Quant a la resta, només una precisió, el “friquisme”
evidentment es pot considerar més afortunada o no una
campanya, però crec que el dolent del “friquisme” és
bàsicament què és un “friqui”, perquè el nivell d’obsessió amb
un tema, idò mira, si és en la lectura, crec que, Sra. Consellera,
no li farà molt de mal, quasi m’ho estim més que una persona
normal que es dediqui a agafar sobres, ficar-los dins pots de
Cola-Cao i enterrar-los davall les colfloris. 

Per tant, cadascú compararà el que trobarà i amb el que
tengui, ja que el nivell està en aquest punt dels personatges
televisius, són el referent dels debats del Parlament de les Illes
Balears, crec que està bé també que nosaltres hi posem els
nostres referents culturals que han donat la volta al món també
i que desgraciadament i, més ben dit afortunadament, no han
vengut d’aquesta banda de l’hemicicle. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades, tal com vam anunciar a la Comissió d’Hisenda, el vot
del Grup Socialista serà desfavorable a les tres esmenes a la
totalitat del Partit Popular i per respondre a la motivació que
apareix a les esmenes i que és la que va argüir el portaveu
d’aquest partit a la comissió, pensam que el pressupost presentat
per la Conselleria d’Educació i Cultura, contràriament al Grup
Popular, sí respon a les necessitats actuals de la nostra societat.

Com ja vam dir el dia que la consellera va comparèixer en
comissió per explicar el projecte de llei corresponent a la seva
àrea, si bé és cert que el pressupost d’aquesta conselleria puja
gairebé un 6,5%, també és cert que l’any passat, com s’ha dit
aquí, va pujar gairebé un 16. Mai el Grup Popular no havia fet
una pujada tant absoluta com relativa tan grossa com la de l’any
2008, però per a l’any 2009, la pujada més grossa relativament
ha anat cap a altres conselleries, entre aquestes la d’Afers
Socials perquè s’ha de permetre que, en un moment com
l’actual en què es perden llocs de treball, en què hi ha persones
amb dificultats, l’ordre de prioritats d’un govern per una banda
s’adapti cap a sectors més vulnerables de la població i per una
altra, vagi a cobrir també -com ha passat- deutes de la seva mala
gestió com és la Conselleria d’Esports.

Mirin, senyores i senyors diputats, tenen raó els que diuen
que la nostra comunitat autònoma té un endarreriment de les
recomanacions internacionals de dedicar un 6% del producte
interior brut a educació. Estam d’acord que es necessiten més
doblers, però m’estranya que siguin vostès els que ho demanin
perquè açò no ve d’ara, açò ve de quan es van negociar les
transferències d’educació, que es fa acceptar una transferència
mal dotada i açò encara s’arrossega i hem de ser conscients
d’aquesta qüestió. 

El Grup Socialista pensa que l’educació sí que hauria de ser
una prioritat, però no únicament per als gestors de la matèria,
sinó per a tota la societat. Hem d’aconseguir que l’educació
sigui també una prioritat per als pares i mares, per als veïns i
veïnes de la ciutat, per a les empreses que necessiten tenir
homes i dones preparats i volen ser competitives. Necessitam un
pacte social per a l’educació, perquè les Illes Balears hem de
sortir de la crisi econòmica reforçats, amb joves molt preparats
per afrontar els reptes de futur. Açò passa per dedicar esforços
cap a una educació de qualitat, és per açò que aplaudim les
iniciatives encaminades a l’adaptació als nous temps i dotar el
nostre sistema educatiu d’eines per lluitar contra el fracàs
escolar. 

Tal com vam sentir dir a la consellera a la seva
compareixença i ara ho ha repetit aquí, les prioritats de la
conselleria en matèria d’educació -i a açò ja dirigit el
pressupost- són millorar el rendiment acadèmic i personal de
l’alumnat donant impuls a l’etapa educativa de zero a tres anys.
Per cert, la consellera no sé si ha estat a un ajuntament, però, Sr.
Pastor, li assegur que jo sí que hi he estat, a un ajuntament, i sé
el que era patir, tenir només la responsabilitat de les escoles

infantils, quan vostès estaven aquí al Govern i no donaven ni un
duro. D’açò, me’n recordo perfectament. I ha estat precisament
un govern socialista, que amb l’aprovació de la LOE, l’any
2006, va fer que les competències en educació infantil... fos un
tram educatiu i per tant, una competència compartida on també
és obligació del Govern de les Illes Balears intervenir
econòmicament en aquest tram educatiu com hem dit.

També, com anava dient, una altra impuls que dóna aquest
pressupost és la introducció dels programes de qualificació
professional i inicial per a una millor inserció laboral de
l’alumnat que no pot seguir l’ensenyament obligatori, el pla
d’acollida, integració i reforç educatiu, continuar ampliant i
modernitzant la xarxa d’infraestructures educatives i la
reutilització de llibres de text amb l’objectiu de la gratuïtat real
de l’ensenyament. 

Per a la millora del rendiment, com ha dit la consellera, es
dediquen 2,5 milions d’euros a palAliar el retard en matèria
informàtica en els centres i amb l’objectiu de passar dels 14
alumnes per ordinadors, que és el que vostès ens van deixar, al
5,5, a més que no quedi cap escola sense cablejar. 

Per altra banda i en referència a l’esmena a la totalitat a
l’IBISEC, voldria comentar que la xarxa d’infraestructures
educatives compta amb un total de 396 centres i és prioritari
continuar ampliant i modernitzant aquesta xarxa perquè fan falta
més escoles. Nosaltres tampoc no estam d’acord a haver de
posar mòduls prefabricats, barraques, el que li vulguin dir, per
açò s’han planificat les inversions en dos plans bianuals per a
tota la legislatura, però no es preocupin, nosaltres intentarem
complir els terminis que ens hem marcat per fer les obres
necessàries i si no ho fem després si que ens podran demanar
responsabilitats, no ara. 

L’IBISEC té per a aquest any 27 milions al pressupost propi
i altres 59 extrapressupostaris com ha anunciat la consellera que
s’han d’aplicar amb fórmules financeres tipus cessió de crèdit,
que vostès tan bé coneixen per cert. També vull fer notar el
compromís decidit de la conselleria per estalonar la nostra
universitat, de la qual cosa aquí quasi no se n’ha parlat. La
pujada de la Universitat als pressupostos és una demostració,
d’un 9%, així com també la pujada d’un 176,47% a les beques
d’estudiants i un 471,19 a les inversions a la Universitat.

Quant a la Direcció General de Cultura, sempre he dit que
quan educació i cultura gestionen juntes en una mateixa entitat
administrativa, la que pateix sol ser la cultura. En aquest cas
perquè les necessitats en educació són infinites i així ha de ser
i és bo que ho sigui. A més, tenc el ferm convenciment que la
base més sòlida que la cultura, és l’educació, però els volem dir
que aquest any la Direcció General de Cultura ha pujat més que
el total de la conselleria, percentualment, un 9%. 
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Els reptes culturals d’aquesta comunitat són molt importants
en aquests moments i de la seva resolució amb èxit depèn un
futur també amb més èxit personal. D’aquí, l’interès d’aquesta
conselleria i en concret de la direcció general per dedicar
esforços importants a impulsar distintes línies de transcendència
cultural que consideram important destacar. Una, és l’impuls als
grans equipaments culturals de titularitat de l’Estat, la gestió
dels quals abans o més tard serà transferida als consells insulars.
Crec que aquest interès s’ha demostrat a partir d’incloure al
pressupost una partida de 500.000 euros per posar en valor
aquests centres que actualment no rendeixen culturalment tot el
seu potencial. Aquests diners aniran sobretot a dotar de més
personal els centres perquè les exigències actuals dels ciutadans
i ciutadanes que en fan ús, no són les que aporten unes
institucions estàtiques -intelAlectualment parlant- sinó que
s’esperen centres que difonguin de manera dinàmica els seus
continguts i que aquests estiguin dirigits cada vegada a un
públic més ampli. Aquests centres són els intermediaris entre el
fet cultural de les Illes Balears a través del temps i les persones
interessades a partir de fer entenedor aquest fet cultural.

A part del pressupost que es dedica a la gestió de la direcció
general aplaudim que s’hagi arribat a un acord amb l’Estat per
fer les grans inversions que aquests centres necessiten, no ja per
adequar-se als nous temps i a les noves exigències, sinó
simplement per poder conservar amb garanties els béns que
custodien. 

Les altres tres grans línies de la direcció general són el
foment de la lectura, estalonar la creació i el consorci del
cinema i l’audiovisual de les Illes Balears. Potser es podrien
dedicar més esforços econòmics a aquestes prioritats si no
s’hagués de fer un fort increment a les partides dedicades a
l’aportació a la Fundació pública Balears per a la música que
passa de 2. 217.542 euros a 2.535.542 euros i a la Fundació Es
Baluard que al 2008 va tenir una transferència de 900.000 euros
i l’any 2009, la tendrà d’1.294.000. Tot açò per cobrir deutes
anteriors, d’anteriors exercicis. 

El mateix passa amb el COFUC, l’abril d’aquell any vam
sentir en aquest parlament com la consellera ens deia que el
deute del COFUC era d’1.415.471 euros, és a dir, que també
aquest pressupost haurà fer front al deute d’aquest organisme
dedicat al foment de la llengua catalana i la projecció exterior
de la cultura. No parlaré de la direcció de Política Lingüística
perquè ja ho han fet altres diputats que m’han precedit en l’ús
de la paraula. Sí que tenia ganes de fer, ja que tenc temps, un
esment a la tercera llengua perquè realment el nostre model és
diferent al seu, sobretot com es pot demostrar a València
darrerament. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, està clar que no ens
posarem d’acord. La primera intervenció per part del Grup
Mixt, comença dient que no és el pressupost que ells voldrien,
però és el pressupost que votaran i és l’esmena a la totalitat que
vostès rebutjaran. La veritat és que els seus convenciments no
sé si es varen acabar el dia que el seu objectiu es va complir,
que va ser deixar el Partit Popular a l’oposició, segurament els
seus principis i els objectius es varen acabar aquest dia després
del recompte electoral i a partir d’aquí ni tan sols han de
defensar quin és el seu model educatiu. Si no és el seu model
educatiu i no és el seu pressupost no el voti i no facin res més.

Vostès diuen, bé, “és que el pressupost...”. És que el
pressupost és l’instrument polític perquè (...) exercicis, idò
duem endavant l’exercici, duem endavant les polítiques que ha
de planificar un govern, és que sembla que debatem un
pressupost com si fos un document menor que, bé, que ens el
podem passar per allà on vulguem i que no té cap importància
ni una. Escoltin, debatem el pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i vostès aquí, tant si hi ha
pressupost com si no hi ha pressupost, si les obres estan dins el
pressupost com si no, els dóna exactament el mateix. Per a
nosaltres, el document que debatem avui, té molta importància
perquè marcarà el futur de l’acció política d’aquest govern
durant el proper exercici, per tant, crec que li hem de donar la
importància que té. Per a nosaltres en té molta.

Per part del Partit Socialista, critiquen el tema de les
transferències en educació. No són suficients. Totalment
d’acord. Totalment d’acord, però vostès a Madrid governen fa
cinc anys i a la passada legislatura durant quatre anys
precisament es varen intentar posar al nivell adequat els temes
d’educació a les Illes Balears i va ser el seu govern, no el nostre,
el que no ho va consentir. Per tant, no ens venguin després de
cinc anys de governar a Madrid, a donar-nos la culpa encara del
finançament en el tema d’educació. Crec que en cinc anys hi ha
un temps més que suficient per haver esmenat aquest problema.

Vostè m’ha parlat de moltes coses, és a dir, de l’esmena a la
totalitat n’hem parlat poc, però bé, em parla vostè dels
ordinadors, és veritat, hi ha una partida per als ordinadors,
important o menys important, però vostès, el seu partit, el Sr.
Zapatero quan va entrar al govern va prometre un ordinador per
a cada dos alumnes i l’objectiu d’aquesta consellera és quan
acabi la legislatura un ordinador per a cada cinc alumnes.
Escoltin, ho varen prometre vostès, això està escrits als diaris.
No ens acusin a nosaltres de coses que són vostès els que ho
varen prometre. 

Bé, i el Sr. Alorda s’ha mostrat una miqueta ofès perquè he
dit que l’esquerra no creu en l’educació. El temps que ho hem
hagut d’aguantar nosaltres i ara nosaltres els ho deim una
vegada i tot d’una s’escarrufen, tenen la pell molt fina, Sr.
Alorda. És a dir, tenen la pell molt fina. Nosaltres deim que un
govern que creix per davall la mitjana o per davall el
percentatge de la mitjana de l’acció de Govern, és un Govern
que no creu en el model educatiu, que no creu en l’educació. És
simplement això. Pensam que a un govern que defensàs
l’educació, a un partit que defensàs l’educació seria prioritari
dins l’acció de govern, per tant, creixeria per damunt la mitjana
del Govern.  És el que deim, és a dir, això per a nosaltres és no
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creure en l’educació, però vostès diuen que això és una
escenificació teatral. No, això és contar el que nosaltres pensam
de l’acció de govern i del que significa aquest pacte de govern
per als nostres ciutadans, no és una escenificació teatral, és aquí
on nosaltres hem de contar que vostès aproven un pressupost
per davall el percentatge o per davall la mitjana del pressupost
general de la comunitat autònoma. On vol que ho contem? Crec
que és l’escenari adequat.

A més, ens diu que ha comprovat en la nostra intervenció
que no hi ha diferències de model educatiu. És clar, vostè vol
simplificar aquestes diferències al model educatiu, que si hi ha
signes religiosos a les escoles,... Escolti, el model educatiu, per
exemple, passa pel fet que nosaltres vàrem fer una aposta molt
clara pel trilingüisme i vostès fan un decret que simplement el
que fa és eliminar el trilingüisme. Crec que aquí hi ha una
diferència del model educatiu i una gran diferència del model
educatiu és no utilitzar la nostra llengua i quan dic “la nostra
llengua” dic “la nostra llengua de les Illes Balears” per
confrontació política. Nosaltres el que volem és que els alumnes
surtin dels centres educatius aprenent català, propi de les Illes
Balears, castellà i, si és possible, anglès. La diferència és
aquesta. Idò miri, jo crec que sí en aquest (...) ja hi ha molta de
diferència en el model educatiu de vostè i el nostre.

I vostè ha convertit aquest debat de l’esmena a la totalitat en
el tema de la Conselleria d’Educació en un debat del
finançament que en moltíssimes de coses podem estar d’acord
amb vostès, no sé si en totes però en moltíssimes de coses
podem estar d’acord. Primer, que la nostra comunitat està mal
dotada per part de l’Estat, completament d’acord, i que aquests
pressuposts no són necessaris si no tenen la dotació suficient per
complir els compromisos i per complir els objectius que hauria
de tenir una conselleria com la Conselleria d’Educació i
Cultura.

En el tema del Pla d’equipaments, si vostès posassin la
partida suficient per complir aquest pla d’equipaments, Sr.
Alorda, a nosaltres ja ens aniria bé, però és que la partida que es
posa en aquest pressupost no compleix els mínims per complir
aquest pla d’equipaments. Per tant no podem estar d’acord que
si vostès ens presenten un pla d’equipaments, si vostès al
pressupost no hi posen els doblers, per tant aquest pla
d’equipaments amb aquests pressupost és totalment
incomplible.

Diu que no s’ha de llevar..., ens surt amb temes que és vera
que nosaltres, és a dir, possiblement hàgim comès errors en el
passat, i ens surt amb el tema de la capsa de Cola-Cao, i
nosaltres cada vegada que ens ho diuen sortim a la tribuna i
demanam disculpes als ciutadans per totes les coses que han fet
malament les persones que han tengut una relació amb el Partit
Popular. M’agradaria saber quan és que demanaran vostès
disculpes als ciutadans per haver enganat aquells que es
pensaven que no farien Son Espases; a aquells que es pensaven
que no farien segon cinturó...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

(Remor de veus)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, vostè, quan jo he sortit el primer pic, m’ha
posat el rellotge quan jo estava allà, correcte? A la Sra.
Consellera, perquè vostè llegia el diari, no li ha posat el rellotge.
Li deman...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat..., Sr. Diputat...

EL SR. PASTOR I CABRER:

...que em doni dos minutets més.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, es posa el rellotge quan vostè s’aixeca i es posa
en funcionament quan vostè comença a fer ús de la paraula.
Quan ha parlat la Sra. Consellera, que efectivament el rellotge
no s’ha posat en marxa, se li han llevat 5 minuts quan en duia
menys, i això ho comprovarà el vicepresident segon, company
seu de partit. Per tant continuï i acabi, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, si no ha posat el rellotge deu ser perquè no
sabia el Reglament, cosa que crec que hauria de saber.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, acabi, per favor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. Alorda, nosaltres hem demanat disculpes, i demanam
disculpes als ciutadans, i ho tornam a fer avui i no passa
absolutament res, ho farem les vegades que faci falta, però jo els
he demanat a vostès que qualque dia, a tots aquells ciutadans
que varen creure en vostès i que se senten enganats una vegada
i una altra, tampoc no estaria gens malament que no només es
queixassin pels diaris i diguessin que el seu president no fa el
que toca, sinó que també demanassin disculpes per haver-se
fermat devora el prior de La Real i avui també (...).

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Aplaudiments)
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En torn de contrarèplica té la paraula el Grup Mixt. No vol
intervenir? Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Sr. Alorda té la paraula.

(Intervenció inaudible)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc...

(Remor de veus)

En primer lloc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, per favor una mica de silenci. Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En primer lloc voldria precisar que per a nosaltres no és una
qüestió tant d’un sistema de sentir-nos ofesos, sinó que els tipus
de plantejaments creen els paràmetres d’un debat. Quan un
comença dient “aquests altres no creuen en l’educació” o, ja no
en parlem, “no volen curar els malalts”, en fi, jo crec que més
que ofendre és una qüestió senzillament que un ja sap en quins
termes es plantejarà aquell debat i li lleva doncs uns determinats
paràmetres d’entesa i d’apunts. Senzillament ho volia precisar
així.

I estic d’acord que m’agradaria, a mi personalment i des del
nostre grup, que hi hagués una altra manera de plantejar els
debats. Això passaria bastant, bastant, per assumir
conseqüències de la corrupció perquè si no és vera que la
dificultat de no haver-hi pujades de to es fa especialment difícil.

Jo quan dic que no hi ha d’haver demagògia és que quan
vostè apunta, per exemple, el percentatge que creix l’educació,
pareix que obvia una cosa: vostè pretén que no paguem el Palma
Arena, vostè pretén que no paguem els 70 milions del metro,
que vostè ha creat aquest problema; vostè pretén que no
resolguem aquests grans problemes o que no facem el tren,
perquè els grans augments que distorsionen en alguns punts els
creixements naturals que planteja aquest govern depenen
d’aquest tipus de coses. Això és el que fa créixer..., no és una
decisió, és una necessitat que distorsiona els nombres finals dels
percentatges. Per paga fa molts d’anys que desconfiï jo també
dels percentatges; l’òpera hagués fet pujar molt el percentatge
de la Conselleria de Cultura i Educació si la feia l’IBISEC; bé,
idò nosaltres pensam que està molt més compromès amb
l’educació aquest pressupost sense 100 milions per a l’òpera que
si vostès els hi hagués encolomat. Però bé, això ja són opinions,
però els nombres es poden moure de tantes maneres i cadascú
les pot treure, que jo crec que si no volem el debat sobre
continguts, sobre realitats, la veritat és que és difícil fer el debat.

Per què també dic que el sistema està mal plantejat?
L’esmena a la totalitat és una esmena perquè tornem als
pressupostos de l’any 2007, 2008. Vostè considera que són
millors els del 2008 sense el 6,5? No, és un debat pel que vostè
diu, perquè hi hagi..., vostè expressi el que vostè vulgui a la
tribuna. No és un debat real perquè ens quedem desquadrats els
pressuposts respecte d’educació, és una qüestió gairebé més
tècnica que política. Si políticament consideram que hem de
seguir amb aquest tipus de debat, el seguim mantenint, però té
un element de distorsió real, que el que es vota en realitat no és
ni tan sols el que vol aconseguir qui ho vota, i això ens passava
a nosaltres a l’anterior legislatura en alguns punts.

M’ha dit un element de distinció, i jo l’hi vull acceptar
perquè m’agrada que n’hi hagi, mai no rebutj moments d’apunts
ideològics distints amb el Partit Popular, quasi (...) sempre
prejutj que n’hi ha, però en el tema que vostè no havia sentit, el
del trilingüisme, jo l’hi admet, però quan vostès l’expliquen,
que vostès no volen català, castellà i anglès a les escoles, no li
ho puc consentir. El mètode, no l’objectiu: nosaltres volem que
tots els nins aprenguin les tres llengües i farem tot el possible
perquè aprenguin les tres llengües. El castellà és fins i tot difícil
que no l’aprenguin, però bé, no hi ha cap problema, nosaltres
volem que l’aprenguin; però és que n’agafi, agafi alAlots a
qualsevol edat, i jo li puc contar la vida dels meus, que estan
dins un colAlegi que és íntegrament en llengua catalana, i no
passi pena, el nostre gran esforç ha de ser també perquè tenguin
l’anglès. Ara, si erosionen la llengua catalana, si posen la
llengua del país, amb l’increment demogràfic que hi ha hagut,
amb la dificultat que esdevengui la llengua de trobada de tots els
ciutadans per les seves pròpies peculiaritats dels milions de
parlants, de moltíssimes d’elements que tenim en aquest país, si
vostès no li donen suport sinó que senzillament la deixen a
lloure en el mercat, que és el que feien, aquí hi ha un gran tema
de model, aquí hi ha un gran tema de model i evidentment
nosaltres anam amb la Sra. Consellera en el canvi que ha
produït.

D’acord, no entraré més en el tema de finançament. PP i
PSOE han aprovat aquesta llei, la mantenen i per tant en això
hem coincidit.

En el tema de la Sra. Ordinas, jo he utilitzat, perquè vostè
l’ha utilitzat, el tema dels “friquis” i he trobat que es prestava al
nivell que vostè ens havia..., al trespol al qual ens havia
colAlocat. En qualsevol cas si vostè em compara, si vol que jo
em disculpi i no em senti orgullós del moviment que jo vaig fer
amb Son Espases i el nostre grup i vostè ho vol equiparar amb
el que vostè va fer amb la Sra. Ordinas i amb el CDEIB, jo no
estic gens empegueït del que he dit i mantenc amb Son Espases,
no n’estic gens empegueït. N’estic orgullós. Vostè vol mantenir
el paralAlelisme? Vostè vol pujar a la tribuna i dir que està
orgullós del que es va fer l’anterior legislatura en el tema que
vostè ha posat com a paràmetre de comparació? Vostè diu “jo
em disculp”; jo no, del que vaig fer, no. Continuu pensant que
aquell tema..., ja n’hem parlat molt, no hi entraré, se m’ha
apuntat el temps, però estic molt content i crec que el temps ens
dóna la raó que va ser un autèntic desbarat fer aquell hospital
allà i encara, desgraciadament, van sortint elements que ens
donen la raó. D’aquí al fet que després els equilibris...



2240 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / Fascicle 2 / 16 de desembre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Segons el Partit Popular sempre que no es fa una cosa que
un vol se n’ha d’anar; jo ho vaig veure l’anterior legislatura, se
n’anaren 30 vegades del consell i del Govern, ho vaig veure
amb els meus propis ulls. Jo crec que la política no va així, el
PSM no ho ha defensat mai, el BLOC no ho ha defensat mai, i
per tant el Partit Popular, com que ho creu, que ho faci, em
pareix molt bé; no ho ha fet en la seva vida, però si ho creu que
ho faci, però que no ens digui als altres que hem de fer el que no
hem dit que faríem i el que ells no han fet en la seva vida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo seré molt breu ja en
aquestes hores, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Em pens que tenc l’ús de la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, està en ús de la paraula una diputada.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Li deman la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor... No té la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Li puc dir per què li deman la paraula, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sra. Consellera..., Sra. Diputada, continuï.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Se m’han fet unes acusacions personals molt greus per part
del Sr. Alorda cap a la meva persona, i li deman una
rectificació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat..., Sr. Diputat, per favor, segui i farà la seva
alAlegació quan la persona que està en ús de la paraula hagi
acabat. Segui, Sr. Pastor; Sr. Pastor, segui, per favor.

Sra. Diputada, continuï.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la meva intervenció, com deia,
havia de ser molt breu perquè volia contestar el que ha dit el
diputat o el representant del Partit Popular, que jo he parlat de
moltes coses excepte de l’esmena a la totalitat, i és que la seva
esmena, l’esmena que ha presentat el Sr. Pastor, únicament ha
parlat que voldrien més diners, i que voldrien més diners, açò ho
voldríem tots. No ha parlat aquesta esmena d’un model
educatiu, no ha parlat de les prioritats, no han parlat tampoc de
cultura.

Jo he parlat de totes aquestes qüestions relacionades amb
Educació i Cultura, però vostè ha parlat, i ara mateix ho ha
demostrat, sobre coses que no vénen a conte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Pastor, demanava la paraula. Jo li llegiré l’article 70 del
Reglament, que diu que cap diputat no podrà parlar sense haver
demanat la paraula al president i haver-la obtenguda. Vostè ha
incomplit aquest article del Reglament que jo supòs que vostè
sí sap. De totes maneres té 30 segons per fer les seves
manifestacions.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li havia demanat la
paraula, però com que no obtenia resposta m’he manifestat.

He rebut unes acusacions crec que molt greus per part del
Sr. Alorda, que m’ha fet responsable de dues coses: responsable
del Palma Arena i responsable del tema del cas Ordinas. Per tant
jo li deman -i això estarà escrit dins el Diari de Sessions-,
deman al Sr. Alorda que retiri aquestes acusacions personals
que ha fet cap a la meva persona.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Alorda, té 30 segons, com el Sr. Pastor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que he de dir és que ha
començat la seva intervenció dient si tenia la pell fina. Jo he fet
unes atribucions al Partit Popular, i li he dit que el Palma
Arena... Bé, idò jo ho precís, si vostè no ha entès o jo m’he
explicat malament. Jo precís que el govern anterior ha creat
unes dificultats de finançament amb desviacions pressupostàries
espectaculars, escandaloses i probablement amb elements
inexplicables des de la netedat política, que han duit ha
distorsionar els guarismes d’atribució en aquests pressupostos.

Això és el que he volgut dir políticament i ho mantenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Dos. La Sra. Ordinas, el paralAlelisme l’ha establert el Sr.
Pastor i jo no tenc res...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam ara al debat número 5 de
globalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura, amb les seccions i entitats afins. Passam per tant a la
defensa conjunta de les esmenes parcials que es mantenen a la
secció 13 i entitats afins.

Pel Grup Parlamentari Mixt AIPF té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. En aquesta secció he presentat algunes
esmenes parcials, algunes d’elles són desgraciadament repetides
de l’any passat, per tant vol dir que l’any passat no constaven en
el pressupost i tampoc no va ser atesa l’esmena que vaig
presentar, i enguany l’he modificada tant en el concepte com en
la quantitat. 

La primera fa referència al conservatori o, millor dit, a
l’extensió del Conservatori Professional de Música a
Formentera i a l’escola municipal. És perquè es doti, es potenciï
i si pot ser tengui plena autonomia, de fet jo crec que és
important que la tengui per la constitució del consell de l’illa, i
per tant per anar ja funcionant autònomament en tots els
aspectes aquest seria un escaló més per aconseguir-ho. Jo crec
que cada vegada té més alumnes, cada vegada està més
justificada la seva importància i cada vegada està més
justificada la seva independència; té un edifici propi i té ja un
funcionament entenc jo que bastant òptim. El que no admetré és
que -jo crec que aquest debat ja havia passat de moda, dic jo-

quan se’m diu que no té prou alumnes. Jo crec que és important
que passem ja pàgina d’aquest debat; si fos així no hi hauria
prou usuaris de res i a les illes petites no hi hauria absolutament
res. Per tant anem al debat de la insularitat i no anem al debat de
si té o no té prou alumnes per continuar-ho potenciant o tenir la
independència. Per tant no admetré que no té prou alumnes. Per
tant l’esmena queda presentada.

Quant a la formació professional, a l’illa hi ha alguns
mòduls de formació professional, un de superior i quatre de grau
mitjà, i un és programa de qualificació professional inicial. Hi
ha dues esmenes que fan referència a això, que són per
potenciar, per millorar els programes existents a l’illa, i perquè
la gent -i això està succeint ara mateix i aprofit que hi ha la Sra.
Consellera escoltant-nos- hi ha gent que ha de fer programes de
formació professional a distància, s’ha de buscar tutors a
Formentera, els professors de secundària s’han d’habilitar per
a això, s’han de prestar a això, i els exàmens s’han d’anar a fer
fora de l’illa. Per tant seria important que potenciàssim alguns
mòduls que ara estan bastant demanats a Formentera i no
haguessin de fer tot aquest tragí, haver d’anar a Barcelona, per
exemple, a examinar-se i buscar tutors llavors a l’illa. Hi ha
dues esmenes i en total són 400.000 euros.

I una darrera esmena que fa referència a un incompliment de
la Llei de patrimoni aprovada el 98, que és el museu. La vaig
presentar l’any passat i la presentaré tantes vegades com faci
falta. Jo crec que és important que comencem ja d’una vegada
per totes a fer feina física en aquest tema. L’any passat hi havia
una partida de 4.700 euros, enguany es repeteix la mateixa
partida, la consellera en l’exposició dels pressupostos en
comissió ens va dir que estava intentant buscar sous del
ministeri, m’agradaria saber si s’han aconseguit o no, si m’ho
pot contestar el portaveu dels partits que donen suport al
Govern, i jo només li remetré un poc les dades que hi ha
referents a aquest projecte: 2004, 2005 i 2006 es va crear la
fundació, es va crear el patronat i es varen modificar les normes
per adaptar-les concretament a aquest projecte. Per tant jo crec
que està tot bastant compost, bastant engirgolat, i l’únic que fa
falta és que ens posem a fer feina. Hi ha una entitat financera
que vostè sap millor que jo que aporta el solar i una partida
pressupostària molt important, i per tant jo crec que ens hem de
posar a fer feina de veritat.

El que tampoc no admetré -no sé si era una equivocació o
era una informació que se li havia subministrat erròniament- és
que el portaveu del PSOE en comissió va dir que el projecte
estava en fase inicial i s’estava constituint el patronat. Jo crec
que això no és correcte perquè tot això està fet, i en tot cas el
projecte no ve de fa quatre anys, ve de fa sis anys. Per tant jo
crec que és un projecte assumit i aprovat per tots, és un projecte
que tots han vist bé i que tots han assumit. Per tant no ve de fa
quatre anys, ve de sis, crec jo, o fins i tot els esbossos vénen de
més antic.
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Per tant són les quatre esmenes parcials que present i que
esper que surtin aprovades. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam un grup d’esmenes
parcials amb l’objectiu de millorar els pressupostos d’Educació
i Cultura, que al nostre entendre en molts d’aspectes plantegen
programes i partides que no afronten els problemes educatius de
la nostra societat. Amb aquestes esmenes plantejam solucions
concretes a problemes concrets dels ciutadans de les Illes
Balears. S’han fet sempre, per tant, amb el to positiu que
pertoca, posant nom i cognoms a les partides necessàries perquè
els ciutadans sàpiguen en què volem que es gastin els doblers
públics. 

Com a qüestió prèvia he de dir que en aquesta planificació
pressupostària al nostre entendre -ho vam dir a la presentació
del pressupost per part de la consellera, ho vam dir la setmana
passada a la Comissió d’Hisenda corresponent i ho deim avui-
que no afronten amb els doblers suficients les partides per tal de
donar compliment als programes que vénen expressats a la
memòria, i una prova que aquesta planificació prevista no és
suficient, aquest disseny que ha fet la Conselleria d’Educació,
no és el que s’hauria de correspondre amb les necessitats que
tenim detectades, l’hem tinguda avui, on, com a prova un botó,
Sra. Consellera, el seu mateix director general de Planificació
i Centres expressa als ajuntaments que com a error del fons
d’inversió municipal per finançar la realització d’actuacions
urgents, com vostè ja sap, anuncia als ajuntaments la magnífica
oportunitat per “adequar i posar al dia les infraestructures
d’educació infantil i primària ubicades al vostre municipi, amb
projectes que encara que aquesta conselleria ja ha enllestit -
escolti açò-, no té capacitat per escometre durant l’any 2009",
ho entén açò, Sra. Consellera? Vol dir que vostès mateixos
reconeixent que no tenen doblers per enfrontar els projectes que
vostès mateixos han dissenyat, i entre aquests projectes, per
exemple, proposen vostès que s’eliminin, que es presentin
projectes per a eliminació de barreres arquitectòniques, una de
les crítiques que ens feien a nosaltres a una de les esmenes,
dient que aquest programa de barreres arquitectòniques ja estava
previst en els pressuposts que vostès havien presentat. Per tant,
Sra. Consellera, és un pressupost que abans de néixer ja té una
màcula bastant considerable.

Entrem a plantejar, d’una forma ràpida algunes de les
principals esmenes, perquè amb els cinc minuts que tenc, poca
concreció puc fer, però no vull deixar de passar una esmena
genèrica que han plantejat quant al traspàs de la gestió dels
museus, biblioteques i arxius en els consells insulars, és un dels
temes preferits del Sr. Alorda, i de qualque manera a la
Comissió d’Hisenda també es va plantejar aquest debat, el Sr.
Alorda no comprenia com era possible que es pogués plantejar
una esmena d’aquest tipus. I és cert, és una esmena, en part
innovadora i en part no, perquè vostè recordarà a l’anterior
legislatura que el PSM, de forma reiterada, presentava una
esmena per tal de transferir almanco el Museu de Menorca al
consell insular, de la mateixa manera que nosaltres ho feim amb

aquesta esmena genèrica, per tal de transferir, no només el
Museu de Menorca, sinó el Museu de Mallorca, el Museu de
Menorca, Eivissa als respectius consells insulars. Vostès
sortiran aquí i ara no em digui que no entén l’objecte d’aquesta
esmena, l’hauria d’entendre perfectament perquè en part vostè
n’és l’autor.

Quant a programes educatius, sí que volem fer un esment
quant a les nombroses esmenes que han presentat per tal
d’augmentar, dotar millor els programes de transport
d’estudiants, de beques, les ajudes per un veritable programa de
llibres de text, per a la conservació de molts dels centres
educatius a què bona falta els fa, i sobretot també un gran
nombre de partides que van directament enfocades cap a
l’IBISEC, en el sentit d’intentar posar -com he dit abans- nom
i cognoms a aquestes obres necessàries de molts de colAlegis
d’Eivissa, de Menorca, de Mallorca i també de Formentera.
Entenem nosaltres que són aquestes les esmenes quant a
l’IBISEC que faria falta realment dotar, augmentar, i per açò les
hem particularitzat amb les distintes partides.

No vull deixar passar tampoc la partida d’inversions en
matèria cultural, una de les més importants, al nostre entendre,
se centra en la necessària rehabilitació del teatre municipal d’Es
Born a Ciutadella, una infraestructura necessària per a
Ciutadella, per a Menorca, que necessita el concurs de totes les
administracions i que, amb aquesta partida que volem habilitar,
entenem que és una manera que el Govern balear demostri la
seva voluntat de participar d’una forma valenta en l’execució i
l’impuls d’aquesta infraestructura.

Ben igual també hi ha una sèrie de partides que van cap al
Teatre Principal d’Inca, el Teatre Principal de Maó i tota una
sèrie de centres culturals, no només de Mallorca, sinó també de
Menorca, d’Eivissa i Formentera, que entenem nosaltres que
necessiten de l’ajuda del Govern de les Illes Balears, per tal de
poder-se a terme. 

I tot lamentat la manca de temps, donam per presentades
aquestes esmenes parcials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Mixt, vol intervenir la Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup anunciam el
vot contrari i negatiu a totes les esmenes presentades pel Grup
Popular, pensam que el seu interès per l’educació és just el
temps necessari que ha tengut el Sr. Pastor per fer el seu
divertimento i després deixar aquesta sala quan el debat sobre
educació continua.
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Pel que fa a l’àrea d’educació, totes les esmenes que fan
referència a infraestructures, també les rebutjam, es tracta d’un
bloc d’esmenes que fan referència a creació de nous centres,
com reformes, etc., totes aquestes estan recollides dins els dos
plans d’infraestructures, el que està aprovat i el que està en
elaboració. Amb aquests dos plans quedaran cobertes i queden
cobertes les necessitats bàsiques de les Illes Balears en
infraestructures educatives, sempre i quan, i em vull curar amb
salut, no hi tornàs a haver un altre augment de població que
quedi fora de les previsions. També es preveu que l’augment
d’educació que hi ha avui en dia en els centres de primària, es
traslladarà als centres de secundària; per aquest motiu, i per això
també està previst, apareixen les infraestructures a secundària,
és a dir, els nous instituts. No es pot dir, per tant, que la
conselleria treballi sense una previsió, al contrari, es treballa
amb criteris rigorosos i amb una previsió com pertoca. I vostès
saben perfectament que el finançament de totes aquestes
infraestructures, perquè s’ha explicat per activa i per passiva, es
cobreix perfectament a través de l’IBISEC i amb altres fórmules
de finançament, n’hem parlat a bastament.

En relació amb les esmenes que fan referència a projectes
educatius, també les rebutjam totes perquè mai, no és que hi
hagués hagut partides i inversions en programes educatius, és
que els programes educatius no hi eren, per tant mai no hi havia
hagut les partides i els programes en acollida dels nouvinguts,
en plans d’immigració, mai una conselleria no havia treballat
tant en dotacions per als programes de reforç educatiu, del
foment de la lectura, d’atenció a la diversitat. Mai tampoc no
s’havia invertit tant i no s’havien creat els programes de
qualificació professional que permetran recuperar al món
educatiu tots aquells joves que per moltes necessitats havien
hagut de deixar el sistema educatiu. Aquí i en aquest apartat, per
tant, consideram que s’haurien d’aprovar, s’haurien d’acceptar
aquelles esmenes que fan referència que Formentera, l’illa que
té més abandonament escolar, pogués tenir aquests ..., també es
pogués beneficiar d’aquests programes de qualificació
professional; de la mateixa manera que també consideram, i
dins les circumstàncies d’aquest abandonament escolar que té
Formentera, sent la primera illa que té aquestes xifres, que
s’hauria d’acceptar i d’ampliar tot el que és el sistema de
formació professional a Formentera.

Dins l’àrea de cultura tampoc no votarem les esmenes del
Partit Popular i tampoc no podrem votar a favor de l’esmena
sobre el Museu de Formentera, la 10851, perquè consideram
que la quantitat resultat del tot excessiva i innecessària com a
primera partida i, a més, quan tenim en compte que el projecte
del Museu de Formentera, està en la fase inicial i que el projecte
ja ha començat a caminar i a dur-se a terme.

Pel que fa a la tercera àrea, la de normalització lingüística,
el PP presenta unes esmenes que fan referència, i que en el seu
moment ja vàrem qualificar d’apartat de dialectologia o
divertimento dialectològic, el que ens proposa el PP té a veure
amb un divertimento només (...), però no té res a veure amb una
preocupació per consolidar un procés de normalització
lingüística, això no interessa en absolut, perquè, si no, el que
correspondria seria demanar partides pel foment de l’ús de la
llengua, i en aquest moment una de les àrees més necessitades
d’aquest foment de la llengua és l’àrea de sanitat. També
felicitam la consellera per l’augment que té i les partides que té

i que pensam que han de millorar aquest foment de la llengua
catalana, el consorci per al foment de l’ús.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada crec que les esmenes
d’AIPF haurien de tenir un premi a la persistència, creim que
estam d’acord amb totes, però una que és la del museu, també
s’ha apuntat que aquests cinc milions és una quantitat important
per posar una primera anualitat, s’ha de fer primer tot el
projecte, i crec que no està madur per votar aquesta 10851, com
a mínim per part del nostre grup. Sí en canvi la 10853 sobre
formació professional que trobam, com s’ha apuntat, necessària
i convenient aquesta empenta. I les altres dues, nosaltres
aplaudiríem una transacció que s’anuncia per part del Grup
Socialista i que, pel que ens han apuntat, nosaltres hi estaríem
completament d’acord.

Quant a les del Partit Popular, mantenim els mateixos
arguments que ja mantenguérem en comissió amb el Sr. Gornés,
i la primera, ja que n’ha fet un esment especial, és que jo vaig
apuntar en comissió, i ja que se m’ha citat, que no havia entès
l’esmena, perquè el que apunta és una cessió del museu de
titularitat estatal no diu a qui, i com que queden, ja va explicar
ell que era als consells, i com que queda amb un 000 i era
d’afectació, la veritat és que no l’entenia. Si jo record bé, com
a mínim les que vaig redactar en el meu temps, les passàvem
totes íntegrament al dígit 32, la quantitat que hi havia al 13 la
dúiem al 32, per transferències, i érem bastant conscients que
era un gest que difícilment a 1 de gener passaria a la
transferències d’aquesta fórmula tècnica, no?, però en qualsevol
cas sí que passaven del 13 al 32 i no quedava tal i com havia
queda. Vostè ha volgut fer, entenc, també un gest polític que hi
hagi aquesta cessió, però com que el mes de gener la gent hauria
de continuar cobrant i, per descomptat, no es podrà transferir
sense un acord, perquè els consells han de voler rebre la
transferència, jo salud el gest polític, ja li ho vaig dir en
comissió, però és evident que no és la fórmula per aprovar-la
avui perquè crearíem una situació anòmala dins els pressuposts.

Altres esmenes eren per exemple l’impuls al 0,3, s’ha
aprovat una esmena del nostre grup amb la resta de grups del
pacte que augmenta en 1 milió d’euros la quantitat, que ja hi
havia un augment important per part d’aquest apartat, jo també
vull recordar alguna etapa com a regidor d’Educació, on no hi
havia un cèntim per part del govern ni de ningú per a l’educació
infantil, hi havia en govern, en aquell moment, del Partit
Popular, això ja fa per ventura més anys dels que s’han fet
esment aquí, però també el vaig veure i el vaig viure en primera
persona, ja que apelAlam avui un poc a l’aspecte biogràfic.
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Quant a les de primera acollida, la veritat és que compartim
la reflexió que ha fet la Sra. Marí quant que l’esforç que es fa a
les aules de primera acollida és molt innovador, molt important
i en la mesura de l’ambició que podem tenir amb aquests
pressuposts, la veritat és que resulta una satisfacció veure que
el Govern s’hi implica.

Quant al transport, és un problema vell i antic, de la
insularitat, difícil d’enfrontar, hi ha un increment d’un 6,6%
sobre aquest tipus de despeses, no l’han de pagar evidentment
els usuaris, però mantenim i continuam insistint que l’Estat és
qui ha de pagar aquests costs de la insularitat, així està
compromès per la Constitució, i també l’hem de comprometre
a enviar aquests recursos. Mentrestant, ja dic, hi ha un
increment per part del Govern.

El tema dels llibres de text, és evident que no ho hem vist
igual, però hi ha hagut unes mesures importants per garantir la
gratuïtat dels llibres de text, el fet que no compartim la fórmula,
entenc que tampoc no justifica aprovar aquesta esmena.

Moltes de les esmenes són de caràcter -diguem-ne- local, en
comptes d’un pla, dins el Pla d’equipaments educatius es
plantegen inversions a determinats colAlegis, alguns ja
incorporats al Pla d’equipaments, altres no, esperant el període
2010-2011, i senzillament nosaltres pensam que hi ha una
inversió important per part de la conselleria, tant de bo
poguéssim arribar arreu, però s’ha de prioritzar, i les prioritats
que s’han establert ens semblen raonables.

Per una altra banda, també en educació musical hi ha hagut
un increment, encara per ventura insuficient el que en conjunt
dedicam tant a l’educació d’arts escèniques com a la musical,
però a l’increment sí que es coneix una major aposta i, per tant,
donarem suport a aquesta línia de treball de la conselleria.

El nivell d’increment directament amb els projectes de
cultura que se’ns apunten, tots tenen increments, evidentment el
gran dèficit és a les inversions dels equipaments, però ja he dit,
ja hem apuntat, que sembla que hi ha un compromís en ferm,
feia molts d’anys que l’esperàvem, per part de l’Estat, tant pel
que fa a museus com a arxius, i creim que això és el que ara ens
toca fermar més que posar-n’hi de propis tenint aquesta
promesa, aquesta gestió per part de l’Estat.

Hi ha també altres esmenes d’inversions que anirien molt bé
als consells i als ajuntaments que els ajudés el Govern, no és
que els pertoqui directament amb el repartiment competencial
que tenim, però és evident que si hi ha uns sobrants o una
capacitat d’intervenir, sempre és bo, però evitant-hi els greuges
quan un intervé sense tenir el títol. En el cas dels consells hem
de recordar molt que en les matèries de patrimoni, de
biblioteques i una sèrie d’inversions li corresponen per la
titularitat de la competència, i jo crec que el gran debat amb els
consells tornava a ser extern a la conselleria i és el del
finançament definitiu que ens dur a un altre tipus de debat, però
que no podem solucionar a base de convenis puntuals un dia sí
i l’altre també, perquè això, al cap i a la fi, els lleva sobirania,
els lleva capacitat de decidir.

Als ajuntaments hi ha també tot un llistat d’inversions, n’hi
podria haver més, però nosaltres compartim totes les inversions
que siguin necessàries ...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant, si és tan amable.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President ... No la compra de sòl per a escoles, que
pensam que l’urbanisme ha arbitrat una fórmula perquè siguin
estrictament els ajuntaments els que amb les plusvàlues
urbanístiques les aconsegueixin i, per tant, ens semblaria un
greuge compartiu respecte dels que no ho han tengut. Hi ha una
sèries d’inversions, vostè ha anomenat el Teatre de Maó, el
Teatre d’Inca, el mateix batle ja ha apuntat que tots aquests anys
anteriors no es podia fer perquè el pla general no el permetia,
desgraciadament, i tant de bo que es dugui a terme, però avui no
crec que sigui tampoc la manera de dur-hi aquests 3.600.000
euros.

Moltes gràcies, si de cas a la rèplica ja precisaré si hi ha
algun altre element.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Malgrat a la Comissió d’Hisenda el
Grup Socialista ja es va definir contrari a les esmenes parcials
presentades pels grups AIPF i Popular als pressuposts d’aquesta
secció, voldria remarcar alguns extrems per deixar clar el nostre
plantejament i anunciar la nostra proposta de transacció de dues
esmenes i l’acceptació d’una tercera del Grup AIPF.

El Grup AIPF ha presentat unes esmenes d’afectació
relatives a augmentar partides ja existents per a l’illa de
Formentera. En una ocasió demana millores dels programes de
qualificació de formació professional inicial, 100.000 euros,
l’ampliació dels serveis de formació professional, 300.000
euros, i el suport i la potenciació de l’extensió del conservatori
professional de música a Formentera i de l’escola municipal de
música, 100.000 euros més. És a dir, un total de 500.000 euros
afectat per a aquella illa per a millora de programes ja existents.

Nosaltres podríem acceptar d’aquestes l’esmena 10853,
d’ampliació dels serveis de formació professional perquè afecta
una partida de més de 3 milions d’euros per a la millora
d’aquests estudis a totes les Illes Balears, i voldríem proposar
transaccions a les esmenes 10852, sobre el suport al
conservatori i a l’escola de música, per a la qual cosa es podrien
acceptar 15.000 euros, i a la 10854, relativa a la millora dels
programes de qualificació professional inicial per a la qual es
podrien acceptar 50.000 euros, sense baratar d’aquesta manera
l’ordre de prioritat d’aquests centres de cost.
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En canvi no podem acceptar l’esmena d’addició 10851 que
proposa destinar 5 milions d’euros, és a dir, gairebé més de 800
milions de pessetes al Museu de Formentera per al 2009, i que
és impossible que es puguin gastar aquest any, quan el projecte,
que és del 2003, es troba actualment en revisió tècnica.

Per altra banda, sé per la consellera, que el ministeri no
participarà en un altre museu nou, quan ara s’està iniciant un
procés de transferència dels museus, de la seva titularitat a les
comunitats autònomes.

Realment i quant a AIPF, varen ser més modests l’any
passat en aquesta esmena, varen demanar 1.500.000 euros i ara
demanen 5 milions. Per açò hem de votar en contra.

Quant a les 52 esmenes presentades pel Partit Popular, de les
quals n’hi ha 26 relatives a educació i altres 26 relatives a
cultura, el nostre vot serà desfavorable. Em remet als arguments
ja expressats a la comissió, tal com consta en el Diari de
Sessions. I que per resumir direm que la raó d’aquest rebuig és
perquè algunes són competència d’altres conselleries, com la
que proposa el centre d’estudis a (...) d’Eivissa, que és de la
Conselleria d’Hisenda i Innovació, o la rehabilitació del
patrimoni municipal, que és competència..., treu les
convocatòries la Conselleria d’Obres Públiques, o altres entitats
com consells insulars o ajuntaments. Per exemple, l’adquisició
de terrenys per a centres escolars, cosa que ja els vàrem dir
l’any passat, o fins i tot competències de l’Estat com són les
inversions noves en els grans equipaments culturals de la seva
titularitat. 

Altres es rebutjaran perquè la conselleria ja fa un important
esforç pressupostari, com aquelles dirigides a l’educació de 0-3
anys. Altres, perquè no són objecte de la Llei de pressuposts,
com la cessió d’aquests equipaments culturals de titularitat
estatal i, a més, perquè aquesta transferència probablement no
es podrà portar a terme fins que s’enllesteixi el procés que es va
anunciar ahir de transferència del Govern central a la comunitat
autònoma. Altres seran rebutjades perquè difereixen del nostre
model, com són les ajudes a la gratuïtat dels llibres de text, ja
que nosaltres defensam la reutilització; o les relatives als
modismes lingüístics de cada illa, tema ja prou debatut en
aquesta cambra en altres ocasions. I les dedicades als
equipaments educatius, perquè es contradiuen amb la
temporalització per als plans d’infraestructures educatives 2008-
2009 i 2010-2011, entre elles les barreres arquitectòniques. Jo
comprenc perfectament que la conselleria vulgui avançar
processos que estan planificats, precisament perquè estan
planificats no es podrien..., en detriment d’altres. Per açò deman
que es vulgui acollir a qualsevol pressupost extra que pugui
aparèixer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència entén
que s’ha acceptat per part del Grup Parlamentari Socialista
l’esmena RGE núm. 10153 d’AIPF i que s’han transaccionat les
RGE núm. 10852 i 10854. Si després són tan amables, facin-ho
arribar als nostres serveis jurídics perquè quedi clar. Estan
d’acord vostès?

Així, passam al debat número 6 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, amb les seccions i entitats afins.

Per defensar conjuntament les esmenes que es mantenen a
la secció 14 i entitats afins té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Mixt AIPF per cinc minuts. Sr. Mayans, té la
paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes que fan referència
a dos aspectes que l’any que ve seran, sobretot un, d’extrema
actualitat, la Televisió Digital Terrestre, que evidentment és
extrapolable totalment i necessàriament a totes les illes de la
comunitat, en el sentit que l’any que ve a meitat d’any hi haurà
l’apagada analògica i l’encesa digital, per tant, haurem de tenir-
ho tot enllestit per al juliol, aproximadament, de l’any que ve.
En aquest sentit s’ha d’apuntar que es varen fer moltes accions
el 2006-2007 per antenitzar i posar la recepció en marxa que no
existia de la televisió digital a llocs de les Balears. En aquest
sentit es presenta una esmena per finalitzar els programes de
Televisió Digital Terrestre, d’antenització i de millora de la
recepció i emissió, evidentment, en el sentit d’afectar 300.000
euros. Si es pot transaccionar alguna cosa també perquè es
pugui preveure a altres illes i evidentment augmentar el
pressupost.

Després un altre tema, com tots els diputats saben, a Balears
hi ha dos programes de ciutat digital, un és a Formentera i l’altre
és a Calvià. En aquest sentit es proposa que se’n finalitzi un,
però també evidentment transaccionar-lo perquè s’incloguin els
dos. En comissió se’m va dir que m’havia de remetre al Pla
Avanza, allà on hi havia les consignacions pressupostàries que
tocaven a les Illes Balears, jo ja ho tenia, m’ho havia mirat, però
m’ho vaig tornar mirar i vaig veure assignacions o anualitats del
2006-2007, però la del 2008 no la vaig veure, l’any 2007 el
Govern balear aportava 8,9 milions d’euros  i el Govern central
49,4, en total 58. M’agradaria saber la partida que el Govern
balear aportarà l’any 2008 i quina és la del Govern central. En
tot cas falten àmbits importants per completar aquest tema de
ciutat digital, en el tema d’administració, en el tema de turisme
i en el tema dels (...). Els (...) faig un incís per dir que en la
mateixa partida si fos aprovada l’esmena, es podria posar un
annex per mantenir aquest tipus de serveis d’internet al carrer.
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Per tant, en aquest sentit queden presentades les dues
esmenes, una fa referència a la televisió digital, i l’altra fa
referència a la ciutat digital de 600.000 euros.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular hem presentat esmenes a la totalitat
a la secció 14, a la secció d’Economia, Hisenda i Innovació, així
com també a les empreses públiques que pertanyen a aquesta
secció. També hem presentat tot un seguit d’esmenes parcials
per tal d’intentar millorar el pressupost d’aquesta secció.

Ara fa un any, en el debat de pressuposts del 2008, quan
vàrem debatre també aquesta secció, que tenia un increment
d’un 7,9%, vàrem dir que era insuficient per a la recerca, el
desenvolupament i la innovació tecnològica i ho vàrem
argumentar dient que era insuficient perquè no se seguia la
tònica que s’havia anat produint els anys anteriors, on els
increments en aquesta conselleria havien estat més que
substanciosos al costat dels darrers anys. Hem de pensar que el
2007 referent al 2006 va suposar un increment d’un 14,36%, 7,7
milions d’euros. Nosaltres creim que aquest govern en els
darrers anys no du el mateix ritme d’increment d’allò que hauria
de ser aquesta conselleria pel que fa a la recerca, el
desenvolupament i la innovació. 

Pel que fa referència al pressupost del 2009, que puja a 69,2
milions d’euros, s’incrementa, en paraules del conseller , un
5,05%, en principi 3,3 milions d’euros. Un increment inferior -
torn a repetir- a l’any inferior i bastant inferior als anys anteriors
de l’anterior legislatura. Però no ens ha de fugir que dir que
aquest pressupost s’incrementa un 5,05% i s’incrementa en 3,3
milions d’euros no és del tot cert i també podem veure que no
és del tot comparable en relació amb el pressupost de l’any
2008. Hi ha un fet diferenciador que és clau en aquest tema i és
que desapareix la Direcció General de Tributs i apareix
l’Agència Tributària, tot i que és cert que tenia el suport de tots
els grups parlamentaris. El conseller el dia de la seva
presentació en comissió per presentar les línies bàsiques de la
seva conselleria quant al pressupost, va fer aquest argument, que
el pressupost s’incrementava en un 5,05%, que el capítol 1 de
personal davallava en 4,1 milions d’euros i que el capítol 2 de
despeses corrents davallava 4,6 milions d’euros. Açò
senzillament és una realitat sobre els papers, no és una realitat
sobre la seva conselleria, és una manera de colAlocar les xifres
que va fer el conseller aquell dia, per tal de poder fer veure que
el seu pressupost pujava aquestes quanties i que no baixava
quant a recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. 

Jo avui els faré dos exercicis distints de veure, de colAlocar
els números pel que es refereix a aquesta secció 14 d’Economia,
Hisenda i Innovació. Per una banda, un primer exercici seria
agafar el pressupost de l’any 2009, que puja 69,2 milions
d’euros, restar-li allò que destina la Secretaria General a
l’Agència tributària, que són 14,2 milions d’euros, i pensant que
totes les direccions generals han mantingut el seu pressupost,
sumar-li la Direcció General de Tributs, el seu pressupost de
l’any 2008. En resum, això ens donaria un pressupost de 63,5
milions d’euros, que davant el pressupost del 2008, que era de
65,8 milions d’euros, vol dir una reducció de 2,4 milions
d’euros, un 3,59%. Quan el pressupost global de la comunitat
autònoma puja un 7,09%. És a dir, que realment quan es fa un
consolidat, es pot fer d’aquesta manera o d’una manera
probablement més correcta, que seria el segon exercici que
farem, veim que la conselleria realment el que fa és perdre pes
damunt el pressupost total de la comunitat autònoma i també
fins i tot disminuir en relació amb el pressupost de l’any 2008.

Per una altra banda, es faria un exercici correcte de
consolidació, probablement amb l’Agència Tributària amb la
secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. El
pressupost del 2009, 69,2 milions d’euros, pressupost del 2009
de l’Agència Tributària, 15,9 milions d’euros, menys les
transferències que es fan des de la Secretaria General, 14,1
milions d’euros a l’Agència Tributària, ens donaria un
pressupost de 70,9 milions d’euros, davant els 65,8 milions
d’euros del pressupost de l’any 2008. Açò voldria dir un
increment d’un 7,70% i un increment quantitatiu de 5 milions
d’euros. El que passa és que quan veim aquest increment que
probablement açò seria el consolidat real, el pressupost real per
poder fer-lo comparable amb el 2008, on va aquest increment de
5 milions d’euros?, on va aquest increment d’un 7,70%? No va
a polítiques de Recerca, Desenvolupament i Innovació, se’n va
a increment de capítol 1, 1,5 milions d’euros; increment de
capítol 2, despesa corrent, 1,4 milions d’euros; i increment de
capítol 3, despesa financera, 3 milions d’euros. Per tant, capítol
1 increment d’1,5 milions d’euros; increment de capítol 2,
despesa corrent, 1,4 milions d’euros; i increment de capítol 3,
despesa financera, 3 milions d’euros. Capítol 1, increment d’un
8,19%. Capítol 2 de despesa corrent, un increment d’un 16%. I
l’increment de capítol 3, despesa financera, com que no existia,
seria un increment desorbitat d’un 5,081%. És a dir, la despesa
corrent del consolidat s’incrementa un 16,09%. I les despeses de
capital, la suma del capítol 6 més capítol 7, baixarien un 3,26%.
Per tant, una reducció en aquelles matèries que pròpiament és
allò que han cercat tots els governs d’incrementar per tal de fer
un pressupost d’acord amb les necessitats de la nostra comunitat
autònoma quant a Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Però és més, quan hem dit que feim aquest consolidat que
puja a 70,9 milions d’euros, davant els 65 del pressupost del
2008, açò és un increment de 5 milions d’euros, com deim, 1,5
se’n va a personal, 1,5 a despesa corrent, capítols 2 i 3 van a
despesa financera, açò suma 6 milions. És a dir, quin capítol ha
de davallar en 1 milió perquè si en pugen 6 i l’increment total
és de 5, quin capítol? Capítol 6 i capítol 7. Els capítols més
importants en les inversions en R+D+I per a la nostra comunitat
autònoma. 
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Per tant, tres exercicis, tres maneres diferents de veure
aquest pressupost d’aquesta secció 14, Economia, Hisenda i
Innovació. Una la va presentar el conseller amb un increment
d’un 5,05%, amb un increment de 3,3 milions d’euros; o els
altres dos, un amb una reducció si posam com si existís encara
la Direcció General de Tributs, una reducció de 2,4 milions
d’euros, una reducció d’un 3,59%; o un increment d’un 7,70 que
no va precisament a R+D+I, capítol 6 i capítol 7, que tendrien
una davallada d’1 milió d’euros. Com sol dir el conseller, els
números són tossuts, açò es pot demostrar encara fent un altre
exercici, un exercici mirant direcció general per direcció general
a veure quin comportament ha tingut en relació amb el 2008 i en
relació amb el 2009. 

La Secretaria General d’Economia, Hisenda i Innovació
incrementa en 12,9 milions d’euros que van destinats plenament
a l’Agència Tributària. La Direcció General d’Economia es
manté amb 800.000 euros. La Direcció General de Patrimoni
disminueix en 1,7 milions d’euros, tot de capítol 6 d’inversions.
La Direcció General de Pressuposts i Finançament s’incrementa
en 112.000 euros en capítol 1 de personal. Intervenció General
s’incrementa en 0,5 milions d’euros, capítol 1 de personal. La
Direcció de Tresoreria Política i Financera, pràcticament es
manté, té una petita baixa. La Direcció General de Tecnologia
i Comunicació, programes 521A i 521B en el seu conjunt només
augmenta en 0,2 milions d’euros. I la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, en el
conjunt dels dos programes 541A i 542A, tan sols s’incrementa
en 0,4 milions d’euros. Açò sí, on van les diferències que
dèiem?, van a l’Agència Tributària, que si bé estàvem d’acord
amb la seva implantació a les Illes Balears, en allò que no estam
d’acord és amb la manera que s’ha fet i que vagi en detriment
del R+D+I, inversions per a les empreses i administracions de
la nostra comunitat autònoma.

Per tant, el pressupost consolidat i comparable del 2009
referent al 2008 implica un increment de 5 milions d’euros, però
el que és clar és que amb els increments de personal que hi ha,
de despesa corrent i de despesa financera, el que és clar és que
en els capítols 6 i 7 disminueixen en 1 milió d’euros. Per tant,
creim que està perfectament justificada aquesta esmena a la
totalitat. Pensam que no ens du a les necessitats quant a
Recerca, Desenvolupament i Innovació tecnològica que té la
nostra comunitat autònoma. No manté el nivell inversor de
R+D+I d’anys anteriors. Per cert, van en contra de les
manifestacions quant a R+D+I que el mateix Govern havia fet
fins ara en aquesta legislatura. 

Quant a les esmenes..., veig que ja no tenc temps, allò que
són les esmenes parcials es varen defensar en comissió i queden
defensades en els seus propis termes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, alguns comentaris
puntuals a la seva intervenció, una intervenció que a mi com a
professor m’ha agradat perquè ha presentat exercicis que vostè
ha dit, ha presentat tres exercicis, és interessant saber fer aquests
càlculs i fer-los d’una forma sòlida com vostè ho ha fet. El
felicit per la feina feta. El que passa és que jo particularment
també he fet el meu propi exercici, i el meu propi exercici és el
que he enviat com a projecte de pressupost de la meva
conselleria i que vostè va conèixer a la Comissió d’Hisenda
quan es va presentar i que elevam aquí. De manera que el nostre
exercici, si m’ho permet, és el que val perquè és el que es
presenta oficialment per part del Govern.

Jo aquí el que no faré, Sr. Tadeo, és fer contrafactuals. És a
dir, si ara jo pos aquí l’Agència Tributària o la deix de posar,
quin és el resultat que em dóna, comprenc que vostè ho faci, ho
celebr i li aplaudesc la iniciativa, però jo evidentment com a
conseller això no ho faig, perquè el que m’interessa és tirar
endavant de forma molt concreta, en aquest cas sense exercicis
estadístics, i concretar i especificar de forma més nítida el
pressupost de la meva conselleria.

Hi ha un discurs que jo crec que ha estat el fil conductor de
la seva intervenció, que he escoltat amb molt d’interès, i m’ha
interessat sobretot veure quin tipus d’argumentari seguia en
relació amb les polítiques de recerca de la comunitat autònoma.
Vostè insisteix aquí que la conselleria ha fet una aposta menor
en relació amb altres exercicis pressupostaris en tot allò que
afecta R+D+I; i amb això fa una derivada general en la qual
indica que el Govern fa una aposta menor en política científica,
jo ho interpret així, atenent que fins i tot aquesta situació
qüestiona els discursos reiterats del Govern quant a aquest tema.

Bé, jo li faré algunes precisions al respecte. La primera és
que la política d’R+D+I del Govern no la fa només la
conselleria que jo dirigesc, nosaltres tenim una vessant
important que és la important d’innovació, com vostè sap. En
aquest aspecte tenim una direcció general específica d’R+D+I
que maneja un pressupost potent, de l’ordre de 25 milions
d’euros, més la Conselleria de Noves Tecnologies que maneja
un pressupost notable. 

De manera que dels 65 i escaig milions d’euros de la
Conselleria d’Hisenda, dels 69 milions d’euros, concretament,
de la Conselleria d’Hisenda, pràcticament la meitat estan
consagrats a polítiques d’R+D+I i, o millor dit, a activitat
d’R+D+I i a activitats de noves tecnologies. Però tampoc no ens
oblidem d’altres elements que afecten aquest capítol
d’investigació, desenvolupament i innovació que són imputables
a la meva conselleria, però que sí són extensibles al Govern, em
referesc al que avui matí o avui a la tarda, millor dit, abans de
la meva intervenció aquí, la Conselleria d’Educació ha plantejat
quant a les assignacions a la Universitat; una partida que
engreixa també la I+D+I, en el millor sentit del terme, i que
representa que la comunitat autònoma d’un exercici per un altre
hagi incrementat més d’un 20% les partides assignades en
conjunt a aquest tipus de capítols pressupostaris. Concretament,
hi ha un increment del 10 i escaig per cent a la Universitat, un
increment significatiu, tenint present que l’increment global del
pressupost és del 7% i que a altres comunitats autònomes, com
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saben, retallen aquestes partides, i un increment, al mateix
temps, a les partides definides per a investigació a conselleries
com Salut, com Agricultura, en menor escala Treball, Medi
Ambient, etc., i per suposat la Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació.

Per això, li coment que aquest primer punt, aquesta primera
línia argumental que vostè fa, d’alguna forma intentar
minimitzar aquesta capacitat inversora del Govern en aquest
capítol, jo l’he de contradir i l’he de contradir amb aquestes
dades; fem una inversió notable que, fins i tot tenint present els
avanços que es fan, que són molt lents, en el capítol d’I+D+I
sobre el producte interior brut, pensam ja en increments que han
passat del 0,29% sobre el PIB, la darrera dada que teníem, al
0,33%, la darrera dada que tenim, que és recent de fa tot just
quinze dies i que afecta l’exercici 2007. Esperam que el 2008 el
pressupost executat d’aquesta partida vagi incrementant. Som
conscients que aquestes pujades són tímides, són limitades, però
al mateix temps rubricam que estam en una línia de recuperació
del que representa l’I+D+I en aquesta comunitat autònoma en
relació amb el producte interior brut.

Una segona línia argumental, que jo crec interpretar que
vostè ha fet, és el de l’Agència Tributària. L’Agència Tributària
és una entitat de nova creació, com vostè sap, a partir del nou
Estatut, que queda, per dir-ho d’alguna forma, desmembrada del
que era l’estructura de la conselleria, de separar la Direcció
General de Tributs, i per tant es forma un ens que és l’Agència
Tributària. Vostè aquí d’alguna manera ha fet qualque
comentari puntós en relació amb l’increment de la despesa
corrent tant de l’Agència, avui matí també la diputada Sugrañes
ha fet un comentari al respecte, i també esmenta l’increment del
capítol 1, tot plegat de la Conselleria d’Hisenda.

Jo li he de dir que aquesta conselleria, amb el que representa
despesa corrent ha fet un esforç de retall, de contenció i els
increments assignables a despesa corrent s’expliquen
bàsicament per dos motius, per dos factors essencials: el primer
d’ells és el manteniment de les intervencions delegades, la
consolidació d’aquesta figura d’intervenció, que, al nostre parer,
ha estat essencial per resseguir la política d’execució
pressupostària i de control, si em permet l’expressió, del que
representa l’execució dels doblers públics, per tant aquesta és
una partida que justifica i que augmenta un 10%, que justifica,
10,6% exactament, que justifica precisament que el capítol 1
s’hagi vist incrementat. I la segona, una partida que és
exactament de 3 milions d’euros, que abans eren comptabilitzats
a la secció 31 i que ara, amb el canvi de l’Agència Tributària,
eren destinades aquestes partides de 3 milions d’euros a satisfer
el conveni de bestretes amb els ajuntaments per a la liquidació
i recaptació de tributs locals. Aquests 3 milions d’euros que eren
a la secció 31 ara passen concretament a la secció específica de
l’Agència Tributària, d’aquí vostè veurà l’increment en la
despesa corrent, però no és en absolut perquè hi hagi un
increment en aquest aspecte decisiu en el que representa política
de personal.

En definitiva, pensam que l’ajustament que s’ha fet a totes
les direccions generals, l’aposta que es fa per l’Agència
Tributària, una aposta ferma, i el seguiment que fem ja des de
l’exercici 2008 per incentivar les polítiques d’investigació,
desenvolupament i innovació, que tenen translació molt
concreta a l’àmbit empresarial, tot sigui dit, a través de
l’esperonament que hem fet del Parc Bit des dels darrers catorze
o quinze mesos -vostè sap que hi ha una sèrie d’indicadors
precisos en el Parc Bit que indiquen aquesta política, diguem-
ne, benefactora, per dir-ho d’alguna forma, en relació amb la
connexió entre l’empresa i el sector públic-, això millora
notablement la capilAlaritat entre els doblers públics, entre els
doblers del pressupost públic i les empreses de les nostres illes,
principalment aquelles empreses d’alt valor afegit. Totes elles,
si vostè es passeja pel Parc Bit, ho comprovarà, tots aquests
clústers que s’han muntat recentment i que afecten el sector
turístic, el sector audiovisual, la biotecnologia en contacte
directe amb la Universitat, i d’altres possibles que encara
s’estan treballant, però que quallaran esperam en setmanes
properes o en mesos propers, com és el nàutic, doncs tot plegat
fa un corpus empresarial potent, notable, amb el qual la política
d’I+D+I incideix de forma seriosa.

En aquest aspecte defens completament aquests números de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, pens que són
adequats per al moment que vivim; hi ha una aposta molt clara,
repetesc, per aquest nou model de creixement, visualitzat amb
aquesta activitat d’investigació, desenvolupament i innovació,
i amb una major connexió amb el món de les empreses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Tadeo?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senzillament, Sr. Conseller, el discurs que vostè fa no crec que
vagi al mateix pas dels pressuposts de la seva secció, de la
secció 14, d’Economia, Hisenda i Innovació, nosaltres hi veiem
clarament el que hem manifestat abans, que la conselleria perd
pes, que la conselleria perd l’empenta que se li donava en anys
anteriors, en va perdre l’any passat i enguany en perd més. Si bé
pot ser cert que els 3 milions d’euros de despesa financera que
són dins l’Agència Tributària, com a capítol 3, vinguessin de la
secció 31, així i tot l’increment que hi ha a l’Agència Tributària
continuarien sent 4,4 milions d’euros, 1,5 milions d’euros, 250
milions de les antigues pessetes, destinades a despesa de
personal per a la creació d’aquesta Agència Tributària, quan la
memòria explicativa dels pressuposts senzillament diu el mateix
que deia la memòria explicativa de la Direcció General de
Tributs, ens sembla molt elevat, així com també l’increment de
capítol 2, de despesa corrent, pràcticament també 1,5 milions
d’euros.
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Nosaltres veiem clarament que l’increment que hi ha en el
global, amb un pressupost consolidat, que jo entenc que vostè
no ho vulgui fer, perquè no li convé fer-ho perquè es veu
clarament que no es produeix aquest increment real d’un 5,05%,
nosaltres entenem perfectament que no ho faci, perquè no li
convé perquè realment es veu, si ho fes, es veuria i ens
adonaríem del pes que perd la seva conselleria quant a R+D+I,
independentment que altres seccions del pressupost de la
comunitat també destinin recursos, com vostè molt bé ha dit, a
R+D+I.

Sincerament, creim que el debat dels pressuposts de l’any
2009, aquesta esmena de totalitat que hem presentat a la secció
14, d’Economia, Hisenda i Innovació, està plenament justificada
perquè quan clarament amb un estat en el qual som que les
empreses necessiten crear, innovar i un desenvolupament clar
en recerca tecnològica, creim que els pressuposts de la seva
conselleria no ajuden precisament a açò.

I ara aprofitaré, senzillament, per dir que les esmenes
parcials, abans no he tingut temps, que hem presentat, moltes
són molt semblants a les que vàrem presentar l’any anterior, són
molt semblants a les que vénen presentant tots els grups polítics,
tots els grups parlamentaris quan són a l’oposició i no és res
més que, perquè amb una gran intencionalitat intentam millorar
els pressuposts, i van enfocades a incrementar els recursos a les
administracions locals quant a recerca i innovació; destinar
recursos als consells insulars per a la recerca i innovació
tecnològica; incrementar els recursos a la Universitat de les Illes
Balears; incrementar els recursos destinats a la formació de
personal investigador; incrementar també les beques
predoctorals; incrementar recursos per fer que la ciència es
pugui desenvolupar a les tres illes; incrementar més recursos
destinats a la contractació de personal investigadors; destinar
més recursos a la implantació del software lliure, que la setmana
passada vam aprovar una proposició no de llei per unanimitat;
incrementar també els recursos per destinar més recursos a la
millora d’accés a Internet a zones de difícil accés i a zones
rurals; també destinar recursos a la instalAlació d’una antena
única a l’illa de Menorca, a Monte Toro, una reivindicació feta
per tots els grups parlamentaris; destinar també més recursos als
ajuntaments per a tecnologia i noves comunicacions.

I en definitiva, tot un seguit d’esmenes que van encaminades
a millorar amb esmenes parcials els pressuposts, que, sense cap
dubte, segueix mantenint el nostre grup parlamentari que són
uns pressuposts que s’han anat per avall en relació ja no tan sols
amb l’any passat, sinó amb el creixement continu que tenia any
rera any aquesta secció 14.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr.
Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, jo el primer que li diria en
relació amb la seva intervenció, he vist que ha reiterat una
argumentació que jo li vull contestar; jo m’he segut avui matí
aquí a escoltar les conselleries, a escoltar les aportacions dels
consellers, les esmenes i els comentaris que s’han fet i esper
que, com que continuaré segut fins que acabi aquest debat de
pressuposts, vostès diguin alguna conselleria que guanya pes,
perquè totes en perden per a vostès: la meva perd pes, la
d’Educació perd pes, la de Turisme perd pes, si estam en un joc
de suma zero alguna ha de guanyar, i a mi m’agradaria que em
diguessin quina és, perquè, si més no, d’aquí al final que s’acabi
el debat, tendrem alguna sorpresa agradable i reconeixeran que
hi ha conselleries que augmenten molt o que guanyen en
capacitat i guanyen en recursos econòmics.

Perquè clar, dir que una conselleria com la d’Hisenda, anem
a indicadors concrets, ha augmentat més del 10% la seva
assignació de recursos en R+D+I a l’any 2009, sobre el 2008,
dir que això no és augmentar o és perdre pes, és una
interpretació molt generosa per part seva. L’any passat vàrem
augmentar un 33%, enguany, de cara a l’any que ve, augmentam
un 10%; hem augmentat en dos anys, en dos exercicis
pressupostaris, un 43% les partides d’R+D+I. No em podrà que
en dos anys, en dos exercicis això sigui pecata minuta, crec que
és una aposta que per ventura a vostè li agradaria que fos més;
sens dubte, a tots ens agradaria que hi hagués més augment en
això, però els recursos són els que són i, com vostè sap, i li
repetesc, això és un joc de suma zero i s’ha de quadrar. De
manera que els increments que hi ha són, al meu parer,
important.

La partida d’R+D+I augmenta 3 punts per damunt de la
mitjana del creixement pressupostari en el seu conjunt. I li
repeteixo, en aquesta partida específica de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació vostè no pot negligir que hi
ha altres partides que afecten la recerca d’aquesta comunitat
autònoma i que es troben disseminades en altres conselleries, i
que algunes d’elles ja han ofert aquí alguns indicadors al
respecte. El cas de la Universitat, que vostès demanen que hi
hagi més recursos a les seves esmenes, doncs és també eloqüent,
amb un increment superior al 10%.

Tot plegat, per tant, pensam que existeix, aquest és un
indicador clar, una aposta nítida per les polítiques d’investigació
i desenvolupament, amb aquest increment, repetesc, del 10%
per a la Universitat, 10% en l’increment concret del que
representa la partida d’I+D+I específica de la Conselleria
d’Economia i Hisenda. A això hi han d’afegir, insisteixo,
partides d’altres conselleries, que tenen un perfil netament
investigador.

També vull insistir en la matisació de les despeses corrents;
insistir que hi ha la partida dels 3 milions d’euros que afecta
l’Agència Tributària, que és una partida que era a una altra
secció, això és el que explica el seu increment de la despesa
corrent. I insistesc, i ho mantenc, la necessitat de consolidar la
figura de la intervenció delegada, la qual crec que ha donat un
bon resultat i això, evidentment, ha representat un augment en
el capítol 1 de la conselleria.
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Tot plegat, el darrer indicador, perquè les suposicions i les
percepcions en economia són importants, però s’han de
demostrar amb indicadors, si li dic que hi ha un indicador
d’augment de pressupost és constatable amb les partides
corresponents i també li dic l’indicador d’R+D+i sobre el
producte interior brut. Pensam que anam per un camí encertat,
és un camí tímid, però encertat, d’increment del que representa
partides efectivament gastades en el que significa I+D+I, som
en aquests moments en el 0,33, ens agradaria acabar el 2008,
tancar el 2008 amb un 0,4 i mirar d’avançar en el decurs dels
propers anys cap a perspectives més convergents amb el nostre
entorn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torns en contra? Grup
Parlamentari Mixt, no n’hi ha. Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, Sr. Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. La veritat és que en aquest debat
d’avui el Grup Parlamentari Popular ha adoptat l’estratègia de
presentar esmenes de totalitat a totes les seccions dels
pressuposts, és una opció ben legítima però que, al nostre parer,
denota que es posa per davant un intent de desqualificació
global per damunt de l’anàlisi acurada, rigorosa i fonamentada
del projecte pressupostari.

Jo recordaria que el nostre grup parlamentari, anteriorment,
tant com a grup PSM-Entesa Nacionalista, tant com a grup
Esquerra Unida-Verds, quan era a l’oposició, no presentava
esmenes a la totalitat per sistema, depenia dels exercicis,
depenia de les seccions, es presentaven només esmenes parcials
perquè, malgrat discrepàncies sobre punts concrets, érem
capaços de valorar l’esforç que es feia en algunes seccions i no
negàvem, per norma i sense raonament, que el Govern pugui
tenir encerts i propostes valuoses.

Això de bon principi crec que marca una diferència
fonamental en la manera de fer oposició. Per una part, una
oposició que només fa una crítica sense ni tan sols fer un intent
rigorós d’avaluar les possibles bondats de les propostes del
Govern. I per l’altre costat, una oposició constructiva que
criticaria els aspectes que considera negatius, però que alhora
assumiria la part positiva que sempre hi ha a l’acció de
qualsevol govern. I precisament, en aquests moments de crisi
econòmica, on és més necessari que mai l’esforç de tots, des del
nostre grup parlamentari hauríem esperat de l’oposició un major
sentit de país i de responsabilitat.

En concret, respecte de les esmenes a la totalitat que es
presenten per a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
nosaltres consideram que el pressupost que es presenta avui és
un pressupost adequat, tenint en compte, evidentment, els
recursos de què es disposen; crec que el conseller hi feia
referència, vostès consideren que totes les àrees han baixat, la
veritat és que amb uns pressuposts que pugen pràcticament totes
les àrees és difícil que aquest argument s’aguanti. És ver que la
manca de finançament d’aquesta comunitat autònoma i les
múltiples necessitats que tenim en tots els àmbits, i també en

aquest en concret que tractam ara, fan que és evident que les
pujades que hi pugui haver sempre puguin ser insuficients,
sempre puguem considerar que són insuficients, però en
concret, en aquest cas, tenim pujades reiterades a diversos
exercicis pressupostaris, per al 2009 també, i per tant pensam
que és suficient per poder afrontar el pròxim exercici
pressupostari amb garanties.

De fet, s’argumenta per part del Partit Popular atribuir
aquesta pujada bàsicament a l’Agència Tributària; jo crec que
hem de recordar que l’Agència Tributària s’ha aprovat la posada
en marxa precisament enguany, s’ha creat per tant el pressupost
necessari i adequat; sempre podríem dotar-la de més recursos,
però és una agència, hem de pensar que acabar de començar a
funcionar i per tant hem d’esperar a veure com evoluciona i
quines necessitats tendrà. Creim que és una passa minsa, però
una passa cap a l’autonomia financera que hem de tenir les Illes,
en desenvolupament d’una previsió estatutària que ara s’ha
d’acomplir, i per tant creim que n’hem d’estar contents, sempre
tenint en compte, insistesc, que és una passa minsa i que
lògicament les competències que té ara per ara són per a
nosaltres insuficients.

Hi també un altre grup d’esmenes que es fan tant pel Grup
d’AIPF com per part del Grup Popular, referides sobretot a
noves comunicacions -TDT, wifi, internet-, que de fet
consideram, com ha explicat el conseller, que estan previstes
dins el conveni que tenim amb el Ministeri d’Indústria, amb el
Pla Avanza, amb una inversió d’aproximadament 12 milions
d’euros i pensam que per tant amb aquesta inversió prevista
quedarien més que coberts. Igualment el tema del software
lliure, on hi ha també projecte d’inversió d’inversió prevists de
programari lliure i també convenis amb la Fundació d’I+D de
software lliure, i que anirien precisament en el sentit, que el
portaveu del Partit Popular recordava, de la moció que la
setmana passada vàrem discutir i aprovar en el Ple del
Parlament en relació al tema del software lliure.

Es proposa també l’antena única a Monte Toro. Les
informacions que nosaltres tenim i que ens arriben de la
conselleria és que ja es treballa amb el Consell Insular de
Menorca en aquest sentit. També es proposa que la Fira de la
Ciència pugui fer-se a distintes illes; en realitat també la
informació de què es disposa és que ja es realitza en anys
alternatius un any a Eivissa, un any a Menorca, també
lògicament a Mallorca, i que per qüestions tècniques es fa així
i pensam que és un bon sistema, i per tant estaria coberta
aquesta qüestió que es proposa.

També proposen majors ajuts a la investigació. Nosaltres
pensam que el pressupost precisament de recerca,
desenvolupament i innovació ja ho preveu, de fet hi ha
increments de personal d’investigadors, ja prevists, ajuts per a
personal de recerca, etc. Per tant aquestes previsions des del
nostre punt de vista ja estarien cobertes.
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A més cal recordar que el tema de la innovació, de la
recerca, no és un tema que afecti únicament i exclusiva a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, creim que la
innovació s’ha de fer, i de fet està prevista, amb distints
programes, amb distints projectes, amb distintes inversions i
amb distintes partides de bona part de les conselleries:
Agricultura, Medi Ambient, Turisme, Comerç, Indústria i
Energia, Educació sobretot... Creim que aquesta qüestió
globalment es va millorant, es va notant l’esforç que hi ha per
part d’aquest govern en aquest sentit, i per tant s’hi destinen
cada vegada més recursos, tot i poder pensar que sempre serà
insuficient es va avançant en aquest sentit.

Igualment respecte a l’esmena que preveu incrementar les
ajudes a la Universitat de les Illes Balears. Ja està previst en el
pressupost, i de fet a més ens consta que hi ha un increment
previst a la Conselleria d’Educació en el pressupost de la UIB.
I igualment també el mateix podríem dir de recursos destinats
a ajuntaments, a consells, etc., per a recerca i innovació, que
també, dependent dels projectes que es presentin, també són
previsions que ja existeixen.

En definitiva, per tant, per tots els motius exposats, no
donarem suport a les esmenes presentades per part del Partit
Popular, a totes aquestes esmenes que hem esmentat en aquests
moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant els pressupostos de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació. A aquestes pressupostos el Grup
Parlamentari Popular ha presentat sis esmenes a la totalitat a la
conselleria i a totes les empreses que depenen d’aquesta secció
14. L’argumentació que ens ha donat el portaveu del Partit
Popular tant en comissió com avui en el ple no ens ha convençut
pels motius que ara comentaré.

En primer lloc, com ja he dit a l’hora de defensar els
pressupostos de la secció 12, ens trobam en una situació
econòmica difícil de crisi, i per tant els pressupostos s’han
d’ajustar a aquestes circumstàncies. Hem de fer front a aquesta
situació amb uns pressupostos on hi hagi una forta contenció de
despesa corrent i un bon control pressupostari. Pensam que amb
els pressupostos presentats de 69,17 milions d’euros, que suposa
un increment d’un 5%, es podran complir els objectius polítics
marcats per aquesta conselleria i pel Govern.

En segon lloc, ens sorprèn en gran manera l’esmena a la
totalitat de l’Agència Tributària, donat que és un instrument
aprovat per tots els partits de la Cambra i que es crea com a
compliment estatutari. No estam d’acord amb l’anàlisi de les
despeses fetes pel Partit Popular, donat que no té en compte que
són despeses de posada en marxa i hi ha una redistribució
pressupostària corresponent.

Quant a la política inversora pensam que mantenir a nivell
de la comunitat autònoma la xifra de 730 milions d’euros és
adequat davant una situació de contracció d’ingressos. Hem de
tenir en compte que tenim un endeutament net a la comunitat
autònoma i a les empreses públiques important, que fa que
haguem de ser molt cautelosos a l’hora d’invertir recursos.

Quant a les polítiques d’R+D+I, ressaltar el que ja ha dit el
conseller, i és la seva transversalitat, cosa que fa difícil
quantificar. Si bé el 50% del pressupost de la conselleria està
destinat directament a aquest àmbit, hi ha altres quantitats
invertides a altres conselleries que fan difícil la seva
quantificació, con Sanitat, Educació, Agricultura. Suposam que
un 0,33% del PIB en aquests moments és una xifra correcta.

Quant a les esmenes parcials, per comentar-les les he
agrupades en tres grans grups. Un primer grup és tot un seguit
d’esmenes que fan referència a seccions contingudes al nou pla
de la ciència que es posarà en marxa el 2009 fins al 2012.
Aquest pla, que té com a objectiu un fort impuls a la innovació
i a la seva introducció en l’àmbit de les empreses, un increment
de la despesa científica tant en personal investigador com en
infraestructures, es reforça la capacitat investigadora dels agents
d’R+D+I, hi ha més recursos, més beques, més borses de viatge.
Es potencia el Parc Bit com a centre de referència de clústers
econòmics de noves tecnologies de la informació i comunicació.
Hi ha un augment significatiu de personal investigador, tècnic
i de recursos per a la seva formació. Dins aquest pla, a més de
les àrees de turisme, medi ambient i salut, s’està estudiant
incloure àrees de ciències humanes i socials incloses a plans
anteriors, del 2001 al 2004. A l’àrea de la ciència de la salut
s’estudia també reformular-la com a biociència per poder
incloure biotecnologia i ciències agroalimentàries. 

Fer arribar al cultura científica a la societat és un dels
objectius d’aquesta conselleria, i un bon mitjà per fer-ho, vist
l’èxit obtingut, és la fira de la ciència, que ja està previst
realitzar a totes les altres illes, a més de Mallorca. 

Per tant entenem que aquests pressupostos ja recullen les
necessitats actuals dins aquest àmbit i rebutjam totes les
esmenes que hi fan referència, i que fan referència a més
recursos per a la formació i contractació de personal
investigador, tema de beques, increment de borsa de viatges per
a la formació de becaris predoctorals, etc.

Un segon grup d’esmenes fa referència a l’àmbit de la
innovació. No hi ha dubte que aquest govern fa un gran esforç
en l’àmbit de la innovació i especialment en la creació
d’empreses de base tecnològica com a mitjà per diversificar
l’activitat econòmica a les nostres illes i donar un valor afegit a
l’activitat empresarial. Els pressupostos d’R+D+I d’aquesta
conselleria, com ja he comentat abans, representen un 50% del
total de la conselleria, i amb una xifra que és difícil de
quantificar pel que ja he comentat de la transversalitat de les
seves polítiques.
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Quant a l’esmena d’addició presentada per incrementar
recursos per a innovació tant de les administracions locals com
les insulars i PIME, si bé la intenció és bona el Govern ja ho té
previst. Però l’objecte del destí d’aquests fons seran tots aquells
projectes que suposin un augment de la competitivitat i la
productivitat. Per tant s’hauran de valorar un per un aquests
projectes que es presentin tant per les empreses públiques com
per les empreses..., perdó, per les administracions públiques
com per les empreses. Una altra forma d’ajudar a la innovació
és proporcionar a les empreses, a les PIME, serveis avançats
d’assessorament o en l’ús de promotors tecnològics, cosa que ja
s’està fent des de la conselleria. Un marc idoni per aquest tipus
d’empreses és el Parc Bit, on ja s’està donant un fort impuls a
la cultura emprenedora de base tecnològica i que es vol
convertir en un referent.

Un tercer grup d’esmenes són variades i les comentaré una
per una. Serien les esmenes referents al software lliure. Ja va
quedar d’acord i així ho hem manifestat tots l’acord unànime
per dur endavant aquest tema en el ple del Parlament; el Govern
ja té previst des de la Direcció General de Tecnologia aquest
projecte d’inversió anomenat “programari lliure”, per tant no
consideram necessària aquesta esmena.

La UIB. Hi ha tot un conjunt d’accions previstes per al 2009,
que les dotacions es troben als capítols 4 i 6 que consideram
suficients. 

Quant a les esmenes relacionades amb la TDT i àrees wifi,
fer arribar la societat de la informació a tota la nostra societat de
les nostres illes i evitar la fractura digital és un dels objectius
d’aquesta conselleria. Hi ha tot un pla d’infraestructures
planejades que s’emmarquen dins el Pla Avanza que
posteriorment serà el Pla Avanza 2. Els objectius d’aquesta
conselleria són fer créixer la nostra economia on el coneixement
i el capital humà són fonamentals.

Dins aquest conjunt d’esmenes hi ha una esmena presentada
pel Grup AIPF que podríem transaccionar per poder garantir
aquest objectiu dins l’illa de Formentera; seria l’esmena 10830,
de millora del senyal de TDT a Formentera. L’únic canvi per a
aquesta transacció seria la secció d’on provenen els fons, seria
la secció 31. 

En principi això és tot. Moltes gràcies i reiteram el nostre
vot en contra a totes les esmenes presentades excepte l’esmena
d’AIPF. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF té la paraula... Vol intervenir, Sr.
Mayans? No. En torn de rèplica, també, pel Grup Parlamentari
Popular, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument, senzillament per contestar, no contestaré les esmenes
parcials perquè crec que ja ho vam fer també en el debat a
comissió, però senzillament dir al Sr. Barceló que l’estratègia
quant a la secció 14 no ha estat dir que els pressupostos davallen
i que tots davallen. Jo precisament he fet dos exercicis, com bé
ha dit el Sr. Conseller: un dient que no davallen i un altre dient
precisament que augment un 7,70%. El problema és que aquest
increment del 7,70% que tindria un pressupost homogeni,
considerant la secció 14 més l’Agència Tributària, el que és
incrementar capítol 1, capítol 2 i capítol 3, si bé és cert que, el
capítol 3, el podríem llevar, però així i tot hi ha un increment de
capítol 1 i capítol 2 sumats de 4,4 milions d’euros. 

Per tant nosaltres consideram que tant el Sr. Barceló com la
Sra. Crespí el que no han fet és l’exercici aquest de consolidar
el pressupost, que és la manera de comparar-ho. No es pot dir
que el pressupost creix un 5,05% sense fer una comparació real
quant al 2008.

I al Sr. Barceló dir-li que, quant a desqualificació que feim,
la desqualificació és la que ha fet el senyor..., el seu company de
partit, el Sr. Alorda fa uns instant a un altre debat. 

Quant a la Sra. Crespí senzillament dir-li que quan parla de
contenció de despesa corrent, i venim d’acord que això hauria
de ser així en uns pressupostos de crisis, però realment
s’incrementa un 16,09%, i les polítiques, com vostè molt bé diu,
d’R+D+I són polítiques transversals entre totes les seccions, es
pot quantificar en un 0,33%, però també a la vegada diu que són
molt males de quantificar i de calcular. Per tant és creïble o no
és creïble?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
el Grup Parlamentari Mixt, que no intervé. El Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds tampoc no
intervé. El Grup Parlamentari Socialista?

Perdó, el Grup Parlamentari Mixt no intervé i el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds tampoc. Per tant
passam al Grup Parlamentari Socialista, vol intervenir, Sra.
Crespí?

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Simplement pel comentari que
ha fet el diputat del Partit Popular. Clar que són difícils de
quantificar, clar, i això és el que he dit a la primera part i he
donat la xifra, i a la segona part de la meva intervenció no l’he
donada. Són difícils de quantificar i feim una estimació d’un
0,33%.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara, doncs, al debat número
7 de totalitat i globalitat. Agrupació de la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, amb les seccions i entitats afins.

I per defensar les esmenes que es mantenen a la secció 15 té
la paraula el Grup Parlamentari Mixt AIPF per un temps de cinc
minuts. Sr. Mayans, té la paraula.

EL. SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Simplement a l’anterior debat se m’ha
oblidat comentar que acceptava l’esmena que se m’ha proposat.
I iniciï el debat de la secció de Medi Ambient explicant les
esmenes que he presentat.

Els dividiré en blocs. El primer bloc serà el bloc de residus,
amb quatre esmenes, algunes que fan referència a l’àmbit de
comunitat i altres que són potser més concretes. Es presenten
esmenes per als centres de reciclatge de vehicles usats i també
es fa referència al Pla director de residus perillosos. El Govern
balear actualment no té redactat cap pla director de residus
perillosos, s’està gestionant entenc jo d’alguna manera que es
podria gestionar més conjuntament i amb més estalvi
pressupostari; per tant es proposa a  una esmena que es redacti
un pla de residus perillosos que ara mateix és inexistent a les
Illes Balears. Es va iniciar per algun consell alguna gestió
d’aquests residus però jo crec que és important fer-ho a nivell
de comunitat autònoma.

I unes altres dues esmenes que fan referència al transport de
residus entre les Pitiüses quant a transport i gestió, i llavors
quant al conveni per al finançament del Pla director de residus
d’Eivissa i Formentera. Ho torn repetir aquí, ho he dit moltes
vegades, els dos temes s’han presentat al president de la
comunitat i sobretot un d’ells, que és el protocol que es va
firmar el 2007, s’ha de desenvolupar un conveni per confirmar
el protocol que es va firmar i que completava un poc el
finançament del Govern balear respecte del que aportava
Europa. Total són 15 milions d’euros en 25 anys amb anualitats
de 750.000. Es presenta una esmena en aquest sentit per intentar
pagar els dos anys i mig que hi ha de retard i també el transport
de residus en aquest aspecte.

Un altre bloc que fa referència al bloc del parc natural. Es
proposa que el ministeri, i si no pot ser així que el Govern
balear ho avanci, perquè es faci efectiu un conveni signat el
2004 per a recuperació del circuit hídric del parc natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera, i igualment també el tema de les
finques públiques de què disposa el Govern a les Illes Pitiüses,
que es faci un manteniment adequat i que es vagin reparant les
coses que queden obsoletes o danyades. Igualment dins aquest
parc es fan dues referències a mobilitat quant al transport
elèctric i el tren saliner, que és important, seria important ja no
només a nivell patrimonial sinó també a nivell de mobilitat que
s’establís un transport com toca dins aquest parc i un transport
que fos adequat al temps que avui en dia estam vivint.

Un tema puntual però també està ubicat dins el parc natural
és el tema dels fondeigs, tant ecològics com zones de fondeig
acotades, que són els fondeigs dins s’Estany des Peix. Això ho
mana directament el Pla rector d’usos i gestió i crec que és
important que d’una vegada per totes es completin i es facin
efectives les propostes que estan redactades dins aquest PRUG,
i també es varen complementar amb estudis més de detall d’on
s’havien de fer aquests fondeigs, de quina manera i qui els havia
de gestionar. Per això es presenta una esmena en el sentit que
d’una vegada per totes se faci efectiva aquesta regulació perquè,
sobretot, qui se n’aprofita és la gent de l’illa.

Quant a transferències, hi ha pressupostats o hi ha esmenats
dos punts en temes de caça. Es proposa que es facin les
transferències de les competències de caça als consells insulars;
crec que avui en dia és una competència totalment assumible, és
una competència que tots els consells d’una manera indirecta
quasi quasi ja assumeixen, i un altre tema per al manteniment
d’aquests vedats de caça, perquè tots som aquí conscients de la
feina impressionant que fan els caçadors per al manteniment
d’aquests espais en tots els sentits.

Un tema contra incendis. Jo crec que la menor de les
Pitiüses és l’única illa que no disposa de cap vehicle tot terreny
per accedir a llocs boscosos quan hi ha algun incendi. En aquest
aspecte es planteja una esmena de 400.000 euros per adquirir un
tanqueta que es podria assignar a IBANAT per reforçar els
temes de feines contra incendis a l’illa menor.

I llavors una esmena crec que important, recull una proposta
de resolució que es va aprovar en aquest parlament: ajudar la
gent que té terrenys dins Xarxa Natura 2000 o terrenys protegits
perquè d’alguna manera s’arbitri algun tipus de compensació o
d’ajuda complementària pel fet que siguin els seus terrenys
ubicats dins aquestes zones. Jo crec que és important recollir el
guant que es va deixar aquí llançat amb el sentit d’aprovar
aquella proposta de resolució presentada per un dels partits que
dóna suport al Govern, i en aquest aspecte propòs una partida
per a tota la comunitat de 2 milions d’euros perquè s’habiliti un
sistema d’ajudes per ajudar -valgui la redundància- la gent que
té propietats dins aquestes zones protegides.

I un darrer tema és el tema de millorar l’oferta en temporada
mitja quant als quioscos de platja perquè aquesta gent pugui
obrir també aquests espais seus durant temporada mitja, que no
sigui temporada alta, i compensar-los per a això.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. 

Senyores i senyors diputats, donada la circumstància que
s’ha donat avui amb aquesta qüestió d’aquest accident que hi ha
hagut i que el conseller de Medi Ambient ha fet una visita a
Cala Rajada, concretament, suspendríem el ple durant quinze
minuts, perquè el conseller té interès a intervenir en aquest
debat. Per tant, atès també, senyores i senyors diputats, que
estava prevista la intervenció del conseller de Medi Ambient a
les 17.30 i en aquests moments són les 16.20, creim que és
adient que suspenguem aquest ple per un temps de quinze
minuts.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta. Donam per bones les seves explicacions,
volem pensar que són certes, que el conseller no és aquí per
motius de feina, altra cosa seria inexplicable, perquè el debat
avança a la velocitat que avança i, escolti, si feim més via,
acabarem abans. Jo no sé si hi ha la possibilitat de substituir
aquest debat pel següent o per algun altre, abans de suspendre
el plenari; és que si no, tot l’avantatge de temps que guanyam
..., no sé si és possible, ho suggeresc, només, suspengui dos
minuts a veure si és possible enganxar un debat subsegüent
 ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, nosaltres enteníem que el Partit Popular tendria
interès que precisament el conseller pogués contestar les seves
qüestions que se suposa que es plantejaran.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Evidentment, però també tenim interès que s'acompleixi més
o menys l’horari, eh?, el que volem és que s'compleixi l’horari,
si és un imponderable i no hi ha forma d’avançar el debat, el
suspenem i esperarem, ja està. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, una vegada plantejat el tema, sí? Sí, Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Solamente quiero decir que por nosotros
se puede suspender unos minutos, si es necesario, pero que si no
hay unanimidad y se quiere que se continúe, que se continúe.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Tenint en compte, Sra. Presidenta, els motius que ha
esgrimit la Presidència i ateses les circumstàncies de causa
major, que se suspengui, suggeria, si hi ha la possibilitat, que hi
ha presents algunes persones, del Govern veig que no hi ha
ningú pràcticament, llevat del conseller de presidència, que
pugui haver el següent debat o un altre, ho dic per avançar i no
quedar enrocats aquí durant una estona.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquests moments, atès que ja hem començat el debat
d’aquesta secció, creim que seria més convenient suspendre el
debat per uns minuts i començar ...

(S'escolta algú que diu: “Ja ve, ja està”)

Per tant, aquesta discussió que hem tengut no ve al cas i
continuarem amb el debat, benvingut, conseller.

Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari Popular i per un
temps de deu minuts, la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
benvingut, Sr. Conseller. Em sap greu que hagi arribat un poc
tard i no hagi pogut sentir la intervenció del nostre company
diputat de Formentera, perquè crec que les seves esmenes també
eren prou importants i que una illa com Formentera també es
mereixia la presència aquí del Sr. Conseller. Però bé, entenc que
les seves responsabilitats com a conseller són moltes i, a més,
un dia com avui que ha plogut tant i on es demostra més que
mai la necessitat de tenir els torrents en les condicions
adequades, i més que mai es demostrarà la possibilitat de per
què és que és necessari que aquest grup parlamentari enguany
hagi presentat una esmena a la totalitat als seus pressuposts.

Una esmena a la totalitat que ve justificada simplement pel
tema de què parlam, perquè enlloc no veim les inversions que
han de venir de Madrid, entre elles els 25 milions d’euros que
ens ha de donar per a neteja de torrents. Vostè, a la seva
compareixença, va dir: “per a l’any que ve, tenim prevista la
inversió de 25 milions d’euros a la xarxa hidrològica de les Illes
Balears, però no trobaran els 25 milions al pressupost, perquè
no ho hem pressupostat, perquè no volem pressupostar mentre
no ho tenguem firmat, el conveni per a les obres de millora de
torrents per a l’any 2009 que, com recordaran compleix el
compromís adquirit pel president Zapatero, el mes d’octubre de
l’any passat que preveia una inversió de 15 milions d’euros
l’any 2009 per als torrents de les Illes Balears”. Per tant, li
haurien de dir al Sr. Zapatero que quan plou en aquestes illes, és
molt necessari tenir els torrents en condicions, per tant avui més
que mai es demostra la necessitat de tenir uns pressuposts que
siguin reals, el que no està pressupostat no existeix i, per tant,
no hi ha pressupostats els 25 milions totals dels doblers
necessaris per a aquesta xarxa de neteja de torrents.

Igual que tampoc no trobarem pressupostada, Sr. Conseller,
la partida pressupostària per dur a terme la transferència del
Parc Nacional de Cabrera, i no la trobam pressupostada, perquè
hi ha una discrepància en partida econòmica, no es poden
d’acord, entre Madrid i balears, quina ha de ser la partida
econòmica per a aquesta transferència del Centre d’interpretació
de Cabrera. No sabem si fa referència a capítol 1 o a capítol 6.

I tampoc no trobam pressupostat, Sr. Conseller, en aquests
pressuposts que avui debatem, el que fa referència al Pla de
deixalleries, tampoc no ho trobam pressupostat i vostè a la seva
compareixença també ens va dir que pensaven poder dur aquest
pla de deixalleries d’acord amb uns doblers d’una inversió
estatal.
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I tampoc no trobarem pressupostat, Sr. Conseller, i ja ens ho
va dir l’any passat, per a la millora d’aigües, un pla de qualitat
d’aigües que també havien de signar amb Madrid, el Pla de
qualitat de les aigües o el conveni del Pla nacional de qualitat de
les aigües. Tampoc no el tenim pressupostat.

Per tant, tot el que no està pressupostat no existeix, parlam
d’uns pressuposts ficticis, d’uns pressuposts fantasmes. Creim
el que tenim, però feim números sobre el que ens ha de venir. I
li dic, no el feim responsable a vostè, no, Sr. Conseller, no el
feim responsable que Madrid no li signi els convenis; no el feim
responsable que Madrid no compleixi el que ha de venir; no li
feim a vostè, vostè només és responsable d’una cosa, Sr.
Conseller, de formar part d’un govern amb un president que
nom Sr. Antich, que no té el pes suficient davant Madrid. Per
tant, per aquests incompliments de Madrid que no veim
reflectits als pressuposts, enguany hem presentat aquesta
esmena a la totalitat, cosa que no vàrem fer l’any passat perquè
vàrem considerar que se li havia de dir que eren uns pressuposts
continuistes on hi havia reflectides moltes obres que venien de
l’anterior legislatura; enguany ja no podem parlar d’aquests
mateixos pressuposts, Sr. Conseller, duim setze mesos de
govern, d’un pacte de sis partits, on se’ns han fet moltes
promeses i no se’ns han complides massa. 

Recordarem, Sr. Conseller, i li hem presentat una esmena,
parcial, i vostè ho podrà discutir, per exemple, a les compres de
finques públiques al litoral. Madrid li va dir que compraria deu
finques públiques al litoral, a dia d’avui, Sr. Conseller, hem
comprat Planícia amb doblers íntegrament dels ciutadans de les
Illes Balears, i Madrid encara no ens ha pagat res. Tenim uns
doblers avançats per una compra d’una finca que es diu Planícia
i que Madrid, abans del mes de març, abans de les eleccions
generals havia de dur els doblers i no ho ha fet. Sr. Conseller, no
té la culpa vostè realment de tot el que no ens arriba de Madrid,
però entengui que nosaltres li demanam uns pressuposts reals,
no uns pressuposts fantasmes, i que la seva conselleria depèn
molt de les inversions de Madrid, a part dels ingressos que vostè
pugui tenir i de les despeses que vostè ens pugui plasmar. Per
tant, la nostra explicació a una esmena a la totalitat, entendrà
perfectament que ve justificada per tot el que li he dit dels
incompliments; a la vegada que també vendrà justificada
l’esmena a la totalitat que li hem fet a l’empresa Espais de
Natura.

Vostè sap que li diríem, l’empresa Espais de Natural, no li
vendrà de nou que li diguem, efectivament vostè es va trobar
amb un problema de personal, perquè era una empresa recent
creada que venia de l’anterior legislatura de la divisió de dues
empreses públiques, d’acord, Sr. Conseller, el que no podem
permetre a un any de crisi és que vostè, en temes de personal,
ens faci un augment del 58,90%, no quan vostè ens diu a la seva
mateixa compareixença, que són uns pressuposts austers, ho diu
vostè, a la compareixença que va fer a la comissió va diu “...
impliqui que no hi haurà un increment inversor, sinó que hi
haurà d’haver una certa austeritat”. No podem parlar d’austeritat
quan a una empresa pública augmenta el capítol un 58,90%.

Però és que a més, Sr. Conseller, i és el que em sorprèn, en
el capítol 6 de la mateixa empresa pública, vostè hi posa una
partida de 800.000 euros per contractar personal fora dels
mecanismes que nosaltres consideram que s’hauria de fer, és a
dir per contractar o obrir serveis. Per tant, parlam d’1.300.000
euros a capítol 1, més 800.000 euros a capítol 6, quan capítol 6
hauria de ser inversió real. D’aquí la justificació de les dues
esmenes que li hem presentat a la totalitat de la secció 15 i de
l’empresa pública.

A partir d’aquí, parlarem que trobam que són uns
pressuposts inconcrets, d’aquí les esmenes parcials que li hem
anat presentant, vostè entendrà perfectament que en aquesta
esmena presentada a la totalitat de no augmentar el personal,
n’hi hem fet una de parcial, la 10518 amb 500.000 euros per
dotar de personal el paratge natural de la Serra de Tramuntana,
jo crec, Sr. Conseller, que és una esmena totalment responsable
enfront del que li he dit de l’esmena a la totalitat.

I estam satisfets que no sempre són en va els debats que
duim a terme, vostè, a la comissió, em va defensar fort que no
feia res que faltàs 1,5 milions d’euros per poder fer front a les
subvencions dels propietaris d’espais de rellevància ambiental.
Li vull donar l’enhorabona, Sr. Conseller, perquè ha aconseguit
que des del dia que vostè va comparèixer a avui, s'hagi presentat
una esmena per tots els sis partits que fan el pacte de govern,
nosaltres la vàrem presentar anteriorment, per tant la part nostra
també hi deu ser, i han acceptat aquesta esmena en ponència
d’1,5 milions per poder pagar les subvencions als propietaris de
rellevància ambiental. Per tant, no tanta oposició destructiva
devem fer, sinó que qualque cosa constructiva hem fet si vostè,
des d’aquell debat a avui ens ha acceptat una esmena.

A la vegada, també nosaltres li proposam que faci, per
exemple, 3 milions d’euros de l’esmena 10633 per poder
comprar aquestes finques públiques que Madrid no li enviarà els
doblers.

I quant a neteja de torrents, que li he dit, li presentam una
esmena parcial amb 8 milions d’euros, alguna cosa li avançam,
una amb 1 milió d’euros per dur a terme la neteja i el dragat de
recuperació de la desembocadura del torrent de Santa Eulàlia:
un altre milió d’euros per a la neteja de torrents d’Eivissa; una
altra d’1 milió d’euros per a la neteja i rehabilitació del llit del
torrent del municipi de Manacor, que el Sr. Boned, a la
comissió, ens va voler donar a entendre que això anava en
detriment de la partida d’educació, no, no és així, el Sr. Boned
va dir una mentida a mitges, i jo ara li puc dir que sé que és una
mentida i una falsedat, i li ho puc dir per pròpia experiència. Per
tant, dir mentides a mitges de vegades és dir falsedats, perquè
de la partida on donàvem la baixa era d’inversions immaterials,
de campanyes de publicitat, etc., si això ho troba més important
que arreglar els torrents i llits dels torrents de Manacor, que ho
digui el Sr. Boned.

També li feim una partida de 300.000 euros per gestió
forestal sostenible a la propietat privada; i també, com no?, li
presentam una esmena parcial molt important, Sr. Conseller,
d’1.219.964 euros que és per a la transferència de caça, no la
tenen pressupostada, vostè ha dit a tots els mitjans de
comunicació, diumenge va anar a fer un dinar i es va fer una
foto amb tots els caçadors de Balears, que el mes de maig hi
hauria la transferència de caça, però com vol fer la transferència
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de caça si no ha pressupostat quins doblers hi passarà? Ha dit
que havia de parlar amb la Comissió Mixta, no és feina meva
parlat amb aquesta comissió, la meva feina és analitzar i
fiscalitzar els seus pressuposts, ho he fet i no he trobat cap
partida que sigui per dur la transferència de caça als consells
insulars; Sr. Conseller, perquè no ho comptabilitza, això? Què
espera, que també ens dirà a finals de l’any que ve, com ens va
dir l’any passat, l’any que ve ho tornaré a fer perquè no s’ha
posat d’acord la Comissió Mixta en qüestió econòmica? No, Sr.
Conseller, compleixi el que varen prometre.

Li posam 600.000 euros d’una d’afectació per fer fondejos
ecològics; i també li posam moltes partides d’afectació, Sr.
Conseller, perquè pugui arreglar, millorar, fer-ne de noves o
ampliar depuradores i EDAR: la de Santa Eulàlia, la de Sant
Carles, la d’Artà, la d’Orient, la de Sa Calobra, la de Sa Pobla,
la de Ferreries, Son Servera, Inca, Andratx, ... vostè sap de les
necessitats, simplement li posam partides i no li pensam fer en
cap cas una contra programació de la seva conselleria 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant. Sra. Diputada.

LA SRA. SOLER I TORRES:

No, li ho demanam perquè l’any passat, tal dia com avui li
vàrem dur les mateixes esmenes, i avui les hi tornam a presentar
perquè durant un any no han fet res.

Per tant, hem estat o hem intentat ser, almenys, coherents,
fent una política responsable i fent unes esmenes responsables
i coherents, les que li he dit a la totalitat, perquè ja li dic no li
donam la culpa a vostè, vostè només té una culpa, formar part
d’un govern que té poc pes davant Madrid; i les parcials,
simplement per millorar els seus pressuposts.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obre qüestió incident el Sr. Conseller, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc, vull disculpar-me pel retard, que ha estat a causa
d’una confusió, però bé, en qualsevol cas, lament no haver
pogut ser a la intervenció del Sr. Mayans, però com que sí que
tenim les esmenes que ha presentat el grup de Formentera, les
puc comentar.

D’aquestes esmenes, estam disposats a transaccionar la que
fa referència al vedat social per a Formentera, si s’arriba a un
acord en la quantitat, en 10.000 euros per preveure el lloguer
d’un vedat social a Formentera. Pel que fa a la resta de
qüestions que planteja aquest grup, hi ha qüestions ja previstes,
com la regulació de fondejos a S’Estany des Peix, com Can
Marroig o les subvencions a propietaris de finques que, com ha
dit la Sra. Soler, nosaltres mateixos o els grups que donen suport
al Govern han presentat una esmena per incloure 1,5 milions de
subvencions a propietaris de les finques, i llavors hi ha
qüestions que no es poden assumir perquè no es consideren
prioritàries atesa la situació de manca de recursos que en
aquests moments té la conselleria, com és assumir el cost del
(...) de Formentera, la recuperació del circuit hídric del parc
natural, les subvencions o la dotació d’un sistema de transport
per al parc de Ses Salines, la posada en marxa del tren saliner o
les subvencions per a millora de quioscs a la platja.
Evidentment, tot això, si tenguéssim molts de diners sí que ens
ho podríem plantejar, però atesa la manca de recursos
econòmics i la necessitat de prioritzar, hem considerat que hi
havia altres coses més prioritàries que millorar quioscs de la
platja.

Pel que fa a la transferència de la caça, que és un tema que
ens ha plantejat tant el Sr. Mayans com el Partit Popular, la
transferència s’ha de fer pel cost efectiu del servei, nosaltres
tenim pressupostat el que costa el servei de caça, per tant,
evidentment seran aquests doblers els que es transferiran, si hem
de començar a doblar el cost dels serveis per a la transferència,
jo crec que aquesta comunitat autònoma va abocada a la ruïna
quan hi hagi transferències als consells insulars.

Pel que fa a l’esmena a la totalitat del Partit Popular, li he de
dir que nosaltres no podem -i això ho entendrà-, no podem
pressupostar coses que en aquest moment no tenim segures, si
no, seria falsejar els pressuposts, jo sé que en un moment donat
s’han pressupostat coses que no es tenien segures, i això ha
creat problemes perquè el pressupost no era real. Jo crec que si
hem de ser seriosos no podem, desgraciadament, pressupostar,
ja m’agradaria a mi, els 15 milions per a torrents, perquè el
conveni del 2009 no està signat; tampoc no podem pressupostar
la transferència de Cabrera perquè no hi ha acord, i en relació
amb el Pla de qualitat de les aigües, les inversions estatutàries
o Planícia, els temes a dia d’avui no estan tancats i, per tant,
tampoc no els podem pressupostar. La veritat és que, i amb
això coincidesc amb vostè, Madrid hauria de fer un esforç molt
important perquè aquestes inversions són molt necessàries.

Pel que fa a l’empresa pública Espais de Natura Balear, a mi
no em deixa de sorprendre que vostès, per una banda, diguin
que hem incrementat excessivament la despesa de personal
d’Espais de Natura, i per l’altra banda ens demanin que dotem
amb 0,5 milions d’euros més una partida per dotar de personal
la Serra de Tramuntana, òbviament si l’hem dotat a Espais de
Natura, és entre d’altres coses i molt principalment perquè la
Serra de Tramuntana que es va declarar paratge natural l’any
passat, necessita una dotació de personal, comprengui que la
Serra de Tramuntana representa molta més extensió que tots els
altres terrenys i totes les altres zones protegides juntes; per tant,
evidentment, fa falta personal si volem fer una gestió adequada
de la Serra de Tramuntana.
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Llavors, l’altra gran qüestió que m’ha plantejat respecte
d’Espais de Natura, ja l’hem resolta, que és el tema de les
subvencions als propietaris de la Serra, jo li vaig dir que amb
execució del pressupost ja trobaríem els doblers, però en
qualsevol cas per donar tranquilAlitat als propietaris de la Serra
de Tramuntana, ja els hem trobat abans i ja hem fet la
modificació abans amb aquesta esmena que han presentat els
grups que donen suport a aquest govern.

En relació amb les esmenes parcials, li he de dir que tota una
sèrie de coses que ens planteja ja estan previstes als pressuposts,
com poden ser les actuacions, i concretament als pressupost de
l’Agència Balear de l’Aigua, com puguin ser les actuacions a
determinades EDAR com la d’Artà, la d’Orient, la de Sa
Calobra, la de Ferreries, i d’altres que s’estan redactant els
projectes i, per tant, a dia d’avui tampoc no sabem els costos
exactes que tendran aquestes inversions, com Inca o Andratx. 

En tema de torrents, vostès demanen 8 milions, en tenim 9
de pressupostats, m’imagín que es refereix a 8 milions més,
però tenim, jo crec que no seria correcte pressupostar 8 milions
més si estam pendents que n’arribin 15 de Madrid. Jo vull
pensar que el compromís assumit pel president Zapatero fa un
any aquí, s’acomplirà i que el 2009 tendrem aquests 15 milions;
evidentment fan molta falta, i avui s’ha demostrat, fa mesos que
venim dient que els torrents de la zona de Palma tenen
problemes i que aquests problemes s’han de resoldre i que
aquests problemes requereixen inversions importants, i avui ho
hem comprovat en el torrent Gros, que hem vist, com ja
advertíem, que no està en condicions d’assumir pluges
extraordinàries com les que ha fet aquestes darreres 24 hores.

Per tant, no només el torrent Gros, que és el que ha donat
problemes avui, sinó 4 torrents importants del municipi de
Palma necessiten inversions importants que la comunitat
autònoma tota sola, en aquests moments i donat el seu escàs
pressupost, no hi pot fer front, i per tant necessita urgentment
aquests 15 milions per a l’any que ve, els 15 milions del 2010
i els doblers també del 2011, per fer front a totes aquestes
inversions.

Vostè ens parla que hem de posar 1 milió per a legalització
d’emissaris, en tenim ja 4,5 de pressupostats.

Ens parla de l’EDAR de Santa Eulària; l’EDAR de Santa
Eulària també està prevista executar-se el 2009, per tant tampoc
no faria falta modificar el pressupost.

I també ens planteja altres coses, com obres en el Port de
Sant Antoni. Jo aquí li vull recordar o li vull fer saber que ja
vàrem dir al batle de Sant Antoni que pensàvem que el més
lògic era, primer, fer el Pla director del port i a partir d’aquí
saber quines obres s’havien de fer en el Port de Sant Antoni, bé
siguin (...) o bé siguin altres actuacions.

La senyalització en els espais naturals protegits també està
prevista en gran part la seva realització dins l’any 2009 i així
està pressupostada.

I la neteja de torrents a Manacor, jo no sé per què només es
preocupa per un municipi en concret, no sé si és perquè és el
meu, però en qualsevol cas crec que estam fent un esforç
inversor important a Manacor; cobrim el torrent, hem fet
actuacions de neteja i tenim altres actuacions també previstes,
que es finançarien amb els convenis amb Madrid i per tant crec
que no és un municipi que estigui especialment maltractat, ans
el contrari.

Llavors, ens planteja que posem doblers per a adquisició de
finques. Escolti, vull dir, sap el pressupost que tenim? Sap els
problemes que tenim per atendre totes les necessitats?
Desgraciadament no podem treure doblers d’altres coses per
dedicar-los a adquisició de finques; qui ha de pagar les finques
és Madrid, qui ha de pagar les finques és Madrid amb els 40
milions d’euros que al principi de legislatura es va
comprometre, i l’actual ministra ha confirmat el compromís que
ha d’invertir Madrid aquesta legislatura. Hauríem de començar
pels 10 de Planícia i n’hi ha 30, a més, de compromesos. Per
tant, crec que no és la comunitat autònoma que ha de fer aquest
esforç, sinó el ministeri.

Hi ha altres qüestions que en aquest moment no consideram
prioritàries, com incrementar les tasques de vigilància,
prevenció i extinció d’incendis. Pensam que en aquests
moments l’IBANAT ja té els recursos suficients per fer front a
les necessitats, i jo crec que ha quedat demostrat enguany on,
havent-hi tants d’incendis com la resta d’anys, el nombre
d’hectàrees cremades s’ha reduït a la meitat.

També ens demana la restitució de pedreres, cosa que també
estaria molt bé si tenguéssim doblers, però donada la precarietat,
pensam que en aquests moments és més prioritari invertir en
depuradores que no funcionen per ventura que restituir pedreres,
que això, en qualsevol cas, es pot fer a un altre exercici on la
situació econòmica no sigui tan greu.

Ens demana actuacions en el Port de Portocristo i pensam
que també és un altre cas d’aquests que primer convé fer el Pla
director, per saber exactament què hem de fer exactament a
Portocristo i, en qualsevol cas, aquí també hi hauria d’inscripció
de domini públic, de costes.

Llavors, ens fan una sèrie d’esmenes, que jo crec que són
errònies. Les EDAR, per exemple, no es fan des de la direcció
general, que vostès ens proposen posar-hi doblers, sinó des de
l’Agència Balear de l’Aigua. Treuen doblers de la Conselleria
d’Educació i Cultura per fer una obra que jo crec que no és
imprescindible fer-la, com és la recuperació del riu de Santa
Eulària; jo crec que la Conselleria d’Educació no ha de perdre
recursos, tot i que evidentment a mi ja m’agradaria tenir més
recursos per poder fer aquesta actuació en el riu de Santa
Eulària, però la Conselleria d’Educació, jo crec que té també
moltes necessitats.
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Ens parlen de destinar doblers al Pla hidrològic nacional, jo
crec que al Pla hidrològic nacional els hi ha destinar Madrid, en
tot cas nosaltres els hem de destinar al Pla hidrològic de les Illes
Balears.

Ens demanen també invertir en l’ampliació d’espais naturals
protegits; home, l’ampliació dels espais naturals protegits, en
principi no costa res, el que llavors costa és mantenir aquests
espais i és incrementar els ajuts als propietaris de les finques.
Per tant, crec que per incrementar el nombre d’hectàrees
protegides això no costa doblers. En qualsevol cas, és una
llàstima que vostès no ho haguessin fet la passada legislatura,
tenien Calvià i Andratx, on haguessin pogut ampliar els espais
naturals protegits i són municipis que varen quedar bastant fora.
A Cala d’Hort, al municipi de Sant Josep, també haguéssim
pogut ampliar els espais naturals protegits i varen ser també
molt conservadors, per tant no acabam d’entendre l’esmena.

Llavors, en el tema de fondeig ecològic, també ens diuen
que hem destinar més de mig milió d’euros a Ports; però el
fondeig ecològic, en aquests moments, així com estan
distribuïdes les competències a la conselleria, no és una
competència de port, sinó de la Direcció General de Litoral. Per
tant, hi ha qüestions que crec que no estan ben plantejades.

En qualsevol cas, evidentment nosaltres estam, i vostè ho
sap, estam oberts durant l’execució del pressupost a arribar a
acords per a la millor gestió dels interessos dels ciutadans de les
Illes Balears. Moltes de les coses que vostès plantegen, ja veu
que les tenim pressupostades, però evidentment no hi ha un nom
específic per a cada una de les actuacions dins les partides
pressupostàries, sinó que són partides genèriques on hi ha totes
aquestes actuacions.

En qualsevol cas, per part meva no hi ha inconvenient per a
en aquells casos en què s’hagin de canviar prioritats, perquè
evidentment els doblers no s’estiren, i el que no podem fer és
desvestir un sant per vestir-ne un altre, però en els casos que
s’hagin de canviar les prioritats, sempre estam disposats amb
tots els grups de la cambra i arribar a aquelles solucions que
siguin més convenients per als interessos dels ciutadans de les
Illes Balears.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. En torn de rèplica, intervé, pel Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, després d’haver-lo escoltat, Sr.
Conseller, crec que està d’acord i tot que haguem presentat una
esmena a la totalitat el Partit Popular, no la votaria amb
nosaltres, perquè la seva responsabilitat de Govern no li
permetria, però si hagués de votar amb el cor en lloc d’amb el
cap estic segura que votaria amb nosaltres, perquè vostè m’ho
ha reconegut; vostè no ha pressupostat, vostè ens ha presentat
uns pressuposts, i li he dit, no li donam la culpa a vostè,
fantasmes, perquè està tan pendent de tantes coses de Madrid

que no arriben que farem si Madrid ..., comprarem finques en el
litoral si Madrid ens dóna els doblers, en va prometre comprar-
ne 10, Sr. Conseller, duim 16 mesos d’aquest govern i no n’han
comprada ni una, perquè vostè ho sap més bé que jo, Planícia
l’hem pagada fins ara els ciutadans de Balears. Ens va prometre
un Pla de qualitat de l’aigua, encara no està signat; ens ha
promès un conveni de torrents, just just ens ha arribat per als
torrents d’enguany, de l’any que ve no en sabem res. Per tant,
vostè mateix m’ho reconeixerà, parlam d’uns pressuposts que
no existeixen, uns doblers que no hi són. Per tant, està més que
justificada enguany l’esmena a la totalitat. Jo li he dit, si vostè
hagués de votar amb el cor i no amb el cap, estic segura que
votaria amb nosaltres. Jo entenc que per responsabilitat no ho
faci, per tant està més que justificada.

I m’ha agradat molt sentir-lo quan ha parlat d’ampliar espais
naturals protegits, és a dir, el Partit Popular els anys que ha
governat n’ha fet d’espais naturals protegits i n’ha ampliats, de
fet a la Serra de Tramuntana, vostè ho sap, va tenir bastant
consens. I m’ha agradat molt sentir-lo, que vostè diu que no és
necessari en aquest moment perquè, a més, això comporta haver
de pagar als propietaris, que és molt bo de fer ampliar espai
natural protegit, perquè, miri, que això ho digui vostè estic
contenta, perquè té un soci de Govern que li dóna suport al seu
Govern, que no estarà molt a parlar, que amb l’únic que va estar
d’acord amb el Partit Popular a la comissió de pressupost va ser
amb la partida pressupostària, amb l’esmena que nosaltres duem
d’ampliar espais naturals protegits. Però com que ja han perdut
la convicció política de la qual formen part, per tant ja em va bé
que estiguin tranquils i que vostè els digui que no li interessa
ampliar espais naturals protegits. Ens votaran que no a
l’esmena, tal vegada seria interessant que un altre partit polític
ens la votàs aquesta esmena, podria ser, perquè ja veig que no
tenen interès a ampliar els espais naturals protegits, nosaltres
simplement li hem fet aquesta esmena.

L’esmena de comprar finques en el litoral, és una esmena de
3 milions d’euros, simplement li posam una quantitat, amb 3
milions d’euros poden comprar qualque cosa.

En restitució de pedreres, perquè consideram que és
necessari, Sr. Conseller, vostè ho té clar, és a dir, el que no
podem fer és passejar-nos per aquests paratges de Balears i aquí
on hi ha hagut una pedrera veure el paratge que tenim i veure
que la muntanya no hi és i que els arbres no estan restituïts. Li
hem posat una partida, hi ha partides de les esmenes parcials
que, efectivament, vostès fan comptes fer-ho, però nosaltres
tampoc no ho sabem perquè no estan detallades, és normal que
li presentem les esmenes que consideram que siguin necessàries.

La depuradora d’Inca va sortir l’altre dia, el municipi d’Inca
no té possibilitat de créixer si no s’amplia la depuradora que
tenen. Per tant, el que és ben coherent és que nosaltres atenguem
les necessitats també dels municipis. Que vostè em digui que té
previst executar-ho? D’acord, però no ho tenien detallat, per tant
hi ha part que sí i hi ha part que no.
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Què vostè em digui que primer han de fer el Pla director de
ports? D’acord, però després del Pla director ha de venir
qualque cosa més, no podem estar tres anys parlant d’un pla
director; després del Pla director haurem de començar a actuar.
Què passarà amb Fornells? Què passarà amb Portocristo? Per
tant, són ports que necessitam saber què farem després.

I simplement, Sr. Conseller, jo li dic, de cor estic segura que
votaria amb nosaltres, de cap no ho fa perquè no li poden
permetre. I reivindiqui davant Madrid el que sigui necessari, em
sap greu dir-li, el pressupost de la Conselleria de Medi Ambient
ha pujat un 3,74%, el pressupost global del Govern és un 7
quasi 90 per cent que ha pujat; Sr. Conseller, a vostè
probablement li preocupi la política mediambiental d’aquest
Govern, la resta del Govern crec que no el preocupa massa. I
tendrem oportunitat de veure-ho d’aquí endavant.

Parlarem de molts temes, Sr. Conseller, ens han dit que
treuran una llei del sòl d’aquí a poc, que crec que
mediambientalment parlant tendrà molt a dir supòs en aquest
tema, i vostè supòs que tendrà molt a dir de la seva conselleria.
Treuran un decret de reformes turístiques, etcètera, que també
mediambientalment parlant vostè hi tendrà molt a dir. Per tant,
ja li dic, crec que la seva política, a vostè el preocupa el medi
ambient i el preocupa fer polítiques verdes, no sé si el seu
Govern pot presumir del mateix, perquè almanco en els
pressuposts no ho han reflectit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Vol conseller, replicar? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, amb una cosa estam
d’acord vostè i jo, que aquests 15 milions de torrents, la
transferència de Cabrera, els prop de 200 milions que haurien
d’arribar, o que han d’arribar amb el Pla de qualitat de les
aigües; les inversions estatutàries, una part de les quals s’han de
destinar a temes ambientals, com marca l’Estatut; els 10 milions
de Planícia, que tot això ha d’arribar, en això estam
absolutament d’acord amb vostè. Ara, escolti, quan vostès
governaven tampoc no era molt diferent, vull dir, per tant crec
que hem de ser un poc seriosos.

Els únics que sempre hem reclamat que venguin inversions
de l’Estat i que es deixi de maltractar aquesta comunitat
autònoma hem estat nosaltres. Per tant, jo estic content que
vostès a la fi hagin vist la llum i que vostès a la fi s’hagin tornat
reivindicatius; és una llàstima que els partits estatals només
siguin reivindicatius quan no governen a Madrid, jo crec que
s’ha de ser reivindicatius quan a Madrid n’hi ha uns i quan a
Madrid hi ha els altres. En qualsevol cas, evidentment aquest
conseller està molt preocupat perquè els 15 milions de torrents
no surten amb una partida amb nom i llinatges en els
pressuposts generals de l’Estat; se’ns diu, se’ns diu, i ho creiem,
que figuren dins partides genèriques, com vostè s’ha de creure
que les EDAR que vostè m’ha anomenat són dins partides

genèriques, és una altra manera de fer-ho. Però en aquest cas
concret, com que les Illes Balears tradicionalment es té tanta
tendència a oblidar-se de nosaltres, ens hauria agradat que hi
hagués una partida amb noms i llinatges com hi era l’any passat.

Però bé, en qualsevol cas confiam que aquests 15 milions de
torrents per al 2009 seran una realitat i, ben igual que hem
firmat el conveni del 2008, i per tant no ens han donat motius en
aquest cas per dir que no acompleixen, perquè el conveni del
2008 s’ha firmat, per tant confiam que el del 2009 també es
firmarà.

En el tema de Cabrera, no hi ha manera, no hi ha acord,
aquest centre d’interpretació que va ser el seu ex cap, doncs és
molt car de mantenir i no estam d’acord amb el que costa
mantenir-lo.

El Pla de qualitat de les aigües, el ministeri ja ens ha dit que
sí al text i als doblers, falta firmar-lo, i es veu que això de firmar
és molt complicat.

Les inversions estatutàries, bé, hi ha una partida que és per
a Catalunya i Balears, i volem entendre que aquí hi ha els
doblers que corresponen a Balears.

I en el cas de Planícia, la veritat és que és una mica
dramàtic, li he de dir la veritat, perquè són doblers que tenim
bestrets i que ens han hipotecat en certa manera l’actuació
durant aquest any.

Però bé, en qualsevol cas la nostra feina és aconseguir que
tot això es faci realitat i benvinguda vostè i el seu grup si ens
ajuda a pressionar en aquest tema. Però està bé que si qualque
dia governen a Madrid també se’n recordin que això toca fer-ho
quan no es governa i també quan es governa.

En relació amb l’ampliació d’espais naturals protegits, miri,
no manipuli les meves paraules, jo no he dit que no estigués
d’acord a ampliar els espais naturals protegits, perquè, a més,
fem el contrari, intentam ampliar tant l’espai natural protegit del
Parc de Llevant, com la Serra de Tramuntana, com Cala d’Hort,
però evidentment ho volem fer amb l’acord dels propietaris,
perquè estam convençuts que si els propietaris hi estan d’acord
la gestió serà molt més fàcil, en canvi, si els tenim en contra
serà un desastre. Per tant, no estam en contra de l’ampliació dels
espais naturals, tot el contrari, fem feina i tenim moltes reunions
per intentar que hi hagi un ampli consens per a aquesta
ampliació.

El que li he dit és que això directament no val un duro, sí
indirectament; és a dir, el que no podem fer és només dibuixar
i llavors oblidar-nos-en, evidentment llavors hi ha d’haver una
tasca de gestió que val doblers i hi ha d’haver un suport als
propietaris, via subvencions, que també val doblers. Però bé, en
qualsevol cas, això, una vegada que sigui ampliat. Ara, per a
l’ampliació sí, que és el que vostè ens planteja, això no val
doblers. Per tant, pensam que no és oportú ara ficar doblers,
sinó una vegada que sapiguem quina ampliació podrem
aconseguir.
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En el cas de Sant Antoni, hi ha unes obres en marxa del club
nàutic, una vegada fetes aquestes obres hem de prendre la
decisió, entre tots, i l’Ajuntament de Sant Antoni és un element
important en aquest tema, ben igual que ho és el Consell
d’Eivissa, hem de decidir entre tots quin model de port volem
i com volem que sigui i redactar el pla director i, una vegada
que el pla director digui com ha de ser, llavors executar les
obres. En qualsevol cas, crec que posar partides sense saber què
volem fer tampoc no té massa sentit.

I en qualsevol cas, i ja per acabar, recordar-li que els doblers
desgraciadament no s’estiren, vostè ens planteja fer unes coses
a costa de no fer-ne unes altres; vostè només ens parla del que
faria i no ens parla del que deixaria de fer. I en qualsevol cas,
crec que el que es deixaria de fer també seria una llàstima que
es deixàs de fer. Per tant, nosaltres, en conseqüència, hem optat
per mantenir les prioritats que tenim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Torn en contra, pel Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Molts dels raonaments i de les esmenes han estat, pensam,
degudament contestats i puntualitzats per part del conseller i per
tant centrarem la nostra intervenció en una sèrie de punts que
consideram són genèrics dins les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular i AIPF.

Anunciar el vot en contra d’Unió Mallorquina a aquestes
esmenes, a excepció de la transacció que ha acceptat el
conseller, del vedat social de Formentera, amb aquesta partida
de 10.000 euros.

Dir que un primer grup d’esmenes les rebutjaríem perquè
consideram que estan mal plantejades, també ho deia el
conseller, consideram que les altes i baixes utilitzades no són
adequades, ja que s’atribueixen competències a organismes,
direccions generals, empreses públiques que no són competents
en les matèries que se’ls atorga, valgui com a exemple el tema
del Pla de residus perillosos que evidentment no és competència
de l’Agència Balear.

En segon lloc, dir que hi ha actuacions, hi ha un grup
d’esmenes que rebutjaríem, perquè realment estan
pressupostades i realment hi ha la previsió de l’execució de les
iniciatives que hi ha darrera aquestes esmenes i per tant entenem
que estan garantits els projectes que es defensen per part dels
grups que presenten les esmenes als pressuposts.

En relació amb la transferència de caça, també reiterar que
la transferència de caça no es fa a través dels pressuposts, es fa
a través d’una negociació amb els consells insulars. Per tant,
primer hi ha d’haver un acord quantificat sobre aquesta
competència o sobre la competència que fos amb els consells
insulars diferents de cada illa, i a partir d’aquí es fa la
transferència, però no de manera fàctica a través d’una esmena
en els pressuposts.

En relació amb les inversions de l’Estat, també li ho vàrem
dir en comissió a la Sra. Soler, evidentment aquesta no és una
qüestió de mala gestió del conseller, a comissió va fer un altre
discurs, hem vist que, en alguna cosa la varen convèncer amb
els nostres arguments en comissió, efectivament, ens agradaria
que totes aquestes inversions es concretassin, que els convenis
es firmassin i que tenguessin reflex pressupostari, no només als
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
també als pressupostos generals de l’Estat, però mentre això no
es produeixi no es poden pressupostar.

Compartesc plenament l’argument del conseller perquè
vostès són molt reivindicatius ara que no governen a l’Estat,
però l’experiència dels anys que varen ocupar la Moncloa i
alguns anuncis sobre la seva manca de voluntat de canvi del
model de finançament de les comunitats autònomes, ens fan ser
escèptics sobre si realment aquestes qüestions es complirien si
vostès tenguessin la responsabilitat de governar a Madrid. 

En relació amb el tema d’espai de natura, també ja li vam dir
en comissió, es tracta de reflectir als pressupostos el que és una
realitat. Una realitat que prové del govern anterior, però que no
estava a la plantilla i que, evidentment, aquesta empresa de
creació nova i que tal vegada tenia una explicació, que als
pressupostos passats encara no hi hagués un reflex d’aquesta
realitat als pressuposts, evidentment és una situació que s’havia
de regularitzar i que es regularitza amb aquests pressuposts. 

En relació amb les depuradores, evidentment discrepam
d’aquesta afirmació que no s’ha fet res. Consideram que la
Conselleria de Medi Ambient ha fet una gran tasca en aquest
any 2008 en relació amb les depuradores, s’han adjudicat
millores importants en moltes depuradores de les Illes Balears,
hi ha molts de projectes en marxa, hi ha estudis per fer
concessió d’obres com vostès saben. Per tant, hi ha una tasca
molt important en marxa en tema de sanejament.

Finalment, en relació amb els torrents, he de dir que també
hi ha una partida, ens agradaria que aquesta partida,
evidentment, s’incrementàs mitjançant l’ajuda de l’Estat, però
en tot cas, sí que comptarem amb uns recursos per escometre les
actuacions més urgents en matèria de torrents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, el Sr. Llauger té la paraula.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
començaré amb les esmenes d’AIPF, ja en vàrem parlar en
comissió i ja li ho han dit portaveus anteriors, per tant, seré
ràpid. Nosaltres les apreciam com esmenes que intenten dur
millores ambientals a Formentera, moltes plantegen qüestions
interessants, però també entenem que hi ha algunes qüestions
com la de fondeigs a l’Estany des Peix, que ja estan
contemplades al pla rector d’ús i gestió, a la finca de Can
Marroig, veim que serà efectivament un centre d’interpretació,
però que ja té un finançament per part d’entitats privades, el
centre de descontaminació de vehicles ja està previst que el faci
el consell amb els seus recursos. Per tant, no els podrem donar
suport, excepte a allò que es refereix a la 10841, que ja s’ha
parlat d’una possible transacció. 

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, voldria començar
per l’esmena a la totalitat. La portaveu del Partit Popular diu
que aquests són uns pressuposts que són fantasmes i que són
falsos i l’argument principal és que no contemplen tot allò que
hauria de venir de Madrid en matèria de torrents, d’adquisició
de finques públiques, de qualitat de l’aigua i en general del
conjunt d’inversions que estan previstos o compromesos o que
s’espera que arribin de Madrid.

Crec que d’aquest debat podríem sortir amb un consens
bàsic perquè tant a la intervenció de la representant del Partit
Popular com de la intervenció del conseller, com el que ara
exprés jo en nom del Grup BLOC i PSM-Verds, crec que tots
estam l’acord que aquestes inversions han d’arribar i que davant
Madrid hem de ser reivindicatius i que els hem d’exigir perquè
ens toquen. En aquest sentit, en aquesta matèria hi ha un
consens. En allò que no estam d’acord és que això, que aquestes
previsions, no hi siguin desqualifiqui els pressuposts. En
qualsevol cas, els pressuposts serien uns pressuposts fantasmes
-per utilitzar la mateixa expressió- si incloguessin unes
previsions que no estan garantides o de les quals no en tenim
constància que puguin arribar. 

En qualsevol cas i no m’estendré en aquest tema perquè ja
li ho han dit els portaveus anteriors, que el PP quan governa a
Madrid ha fet passar a aquesta comunitat autònoma en matèria
d’inversions les mateixes penúries que quan governa el Partit
Socialista. Per tant, la credibilitat per parlar del que hauria
d’arribar de Madrid, és més o manco la mateixa.

Respecte del tema de finques públiques, voldria afegir també
una qüestió sobre criteris. Ens agradaria que hi hagués aquestes
inversions i ens agradaria que hi hagués la participació, que
lògicament hi és, de la comunitat autònoma a l’hora de decidir
quines són les finques públiques que s’han d’adquirir. En aquest
cas, pensam que tenim criteris diferents als que té, a aquells que
ha manifestat moltes vegades el Partit Popular. Nosaltres
pensam que l’adquisició de finques públiques al litoral potser
una eina de protecció de llocs que tenen valor ambiental i de
llocs que, tenint valor ambiental, tenen a més alguna amenaça
urbanística, però en qualsevol cas no es poden convertir en una
cosa a favor de l’infractor o per premiar o per comprar coses
que ja estan protegides per sentències judicials.

Una altra qüestió a la qual feia referència la Sra. Soler per
referir-se al conjunt d’aquest pressupost de Medi Ambient, és
que la pujada del 3% és molt petita i això ho deia també com a
argument per desqualificar-los. Òbviament la pujada del 3% és
més o manco la mitjana de la pujada general d’aquest
pressupost, en un moment en què hi ha moltes coses prioritàries
des del punt de vista social i des del punt de vista d’impuls a
l’economia productiva, però és que les esmenes del Partit
Popular, al seu conjunt, no l’augmentarien un 3%, sinó que li
llevarien bastant més d’aquest 3% perquè a les esmenes d’una
altra secció, les esmenes que ha preparat un altre company del
Partit Popular referides a una altra secció, la corresponent a la
Conselleria d’Afers Socials, hi ha baixes que van a caure a la
Conselleria de Medi Ambient que, sumades una a l’altra, donen
14 milions. 

O sigui, que si el PP hagués fet aquest pressupost de la
comunitat autònoma, a Medi Ambient li hagués llevat 14
milions d’euros, per la qual cosa ja no parlaríem d’un augment
del 3%, però probablement no parlaríem ni tan sols d’un
augment. Per tant, el compromís del Partit Popular, d’una banda
l’intenten fer veure amb les esmenes a aquesta conselleria, però
d’altra banda el posen de manifest amb aquestes esmenes, que
nosaltres en certa manera agraïm perquè van a la Conselleria
d’Afers Socials, que és una conselleria molt necessitada, però
entenem que també en matèria de protecció ambiental hi ha
necessitats que aquest govern ha d’afrontar. 

Passant a altres capítols, en matèria d’espais naturals. La
qüestió aquesta d’incrementar ajudes als propietaris d’espais de
rellevància ambientals, diu que mantenen una esmena, però al
mateix temps diu que reconeix que ja està incorporada en
ponència perquè la varen presentar els altres. Per tant, això no
s’entén gaire. En qualsevol cas, el que no compartim és aquesta
apreciació que nosaltres hem vengut en els seus arguments i
hem acceptat els seus arguments que s’han de donar ajudes als
propietaris d’espais de rellevància ambiental o d’espais naturals.
Sempre hem dit, des de fa anys, que la protecció és una qüestió
d’oportunitats per al conjunt de la població, però també ho ha de
ser per als propietaris i crec que és precisament el Partit Popular
que moltes vegades ha mantingut la doctrina que la protecció és
un atac a la propietat privada i és un atac als propietaris. Sempre
hem pensat que els propietaris havien de ser alguns dels
beneficiaris de la política de protecció d’espais naturals. 

De la mateixa manera, presenten 200.000 euros per ampliar
espais naturals, una qüestió que es contradiu de manera flagrant
amb la pràctica que varen tenir a la legislatura anterior, es varen
dedicar a retallar espais naturals i afegeixen aquest afegitó
habitual de “d’acord amb els propietaris”. És obvi que les coses
s’han de fer amb diàleg, és obvi que les coses s’han de fer de
manera consensuada, però s’han de fer de manera consensuada
per ampliar la protecció i també per retallar-la perquè per
retallar el 90% de Cala d’Or, per retallar el 90% del parc de la
península d’Artà, no sé quin diàleg social hi ha haver quan
després varen haver de sortir propietaris que s’havien quedat
sense ajudes a protestar, quan després varen haver de sortir
hotelers que varen veure que la seva zona turística perdia valor
perquè s’havia perdut aquella declaració de parc natural.
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Respecte a la qüestió de personal, també una certa
perplexitat perquè se’ns parla d’augmentar personal per al
paratge Serra de Tramuntana quan el discurs de la representant
del Partit Popular és que aquests són uns pressupostos que
s’haurien de retallar de personal. No sabem en què quedam, si
n’hem d’augmentar, si n’hem de minvar. En qualsevol cas
nosaltres, de la mateixa manera que sempre hem pensat que la
protecció d’espais naturals és una qüestió d’oportunitats i que
ha de suposar avantatges per a tothom i també per a propietaris,
pensam que la protecció és una qüestió de recursos, de recursos
econòmics i també de recursos humans i que per tant, fa falta
que hi hagi personal i que hi hagi gent que s’hi pugui dedicar.

Parlen també d’incrementar els mitjans de lluita contra
incendis. Està molt bé que es pogués incrementar tot allò que
pugui anar en el sentit d’una millora de l’atenció al medi
ambient, però precisament en lluita contra incendis els resultats
d’aquestes darreres campanyes i de l’actuació de conselleria
estan sent bons, això posa de manifest que el Partit Popular ha
fet simplement unes esmenes de dir “afegiria més aquí i aquí
també i afegiria més a tots els capítols”, mentre -com he dit
abans- fent esmenes a una altra conselleria es posa de manifest
que en realitat el que faria és retallar 14 milions d’euros
d’aquesta conselleria.

Respecte a les transferències de caça, les transferències estan
previstes, per tant, aquest any que ve, aquest any 2009 es
posaran en marxa aquestes transferències i el seu cost serà el
cost que dedica ara -com ja ha explicat el conseller- la
conselleria a aquesta matèria. El que s’ha de fer és evitar
duplicitats, duplicitats que, per cert, històricament precisament
en aquesta matèria hi han estat i de manera molt assenyalada. A
la legislatura anterior vàrem viure com la conselleria competent
tenia les competències de caça, però a Mallorca com a mínim
qui més feia coses en matèria de caça era el Consell de
Mallorca, aquí sí que hi havia una duplicitat que entenem que
s’ha d’evitar i aquí el que s’ha de fer és simplement fer la
transferència tal com està previst.

En matèria de ports ens ha cridat l’atenció aquesta esmena
de 2 milions d’euros per a ampliació del Port de Portocristo, el
conseller ja ha contestat exposant el punt de vista de la
conselleria, per part nostre, simplement afegir que quan el Partit
Popular parla d’ampliació de ports, sempre ens fa una mica de
por perquè el registre històric no és per no tenir por.

Finalment, depuradores. Hi ha tota una bateria d’esmenes
d’afectació que el representant del Partit Popular ha enumerat
en part i diu que no són un intent de contraprogramar el
programa de feina de la conselleria o de l’Agència Balear de
l’Aigua, per cert, amb una certa confusió en les seves esmenes
sobre si això toca fer-ho a l’agència o si toca fer-ho a la
conselleria. De totes maneres, aquest argument segons el qual
això no és una contraprogramació és una mica mal de sostenir
perquè precisament sembla sempre tractar-se d’això, de dir
quina obra s’ha de fer abans, amb quina quantitat, quan aquesta
és una tasca que la conselleria fa segons les prioritats, segons les
urgències, segons els seus coneixements i nosaltres creim que
adequadament. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em referiré d’entrada a les esmenes
del Grup AIPF i vull dir que la majoria, pràcticament totes, les
haurem de rebutjar, no perquè al fons no estiguem d’acord en
alguns dels plantejaments que fa, sinó perquè bàsicament com
que hi estam d’acord són qüestions que estan ja previstes i estan
programades per part de la conselleria. Em referiré a alguna,
com és la compra d’un vehicle contra incendis, les actuacions
a Can Marroig, el mateix passa amb la previsió del traspàs de
competències de caça als consells, que es farà efectiva a
l’exercici 2009 i també, per exemple, en el centre de
descontaminació de vehicles que, he d’assenyalar que és una
infraestructura que està en marxa i amb finançament propi per
part del Consell de Formentera. 

També estan en aquestes condicions les propostes de fondeig
a l’Estany des Peix que, com vostè mateix ha dit, estan ja
recollides al PRUG i efectivament en funció de la programació
de la conselleria es faran efectives. Vull assenyalar que també
hi ha algunes esmenes que fan referència unes a temes de
residus i altres a qüestions a parcs naturals, que
desafortunadament van dirigides a una entitat que no és
competent en la matèria, per tant, se’ns va difícil aprovar-les. 

No així una d’aquestes, la 10841, on li oferim una transacció
a la seva esmena que consisteix que, en el concepte, s’hauria de
referir al manteniment del vedat social de caça de Formentera
i quant a l’import d’aquesta esmena, que vostès assenyalen amb
60.000 euros, la transaccionam i li oferim que siguin de 10.000
euros. 

Dit això d’aquestes esmenes, passarem a les del Partit
Popular. Vull dir a la Sra. Soler que efectivament com ja li vaig
comentar en comissió tenim la sensació que en el seu moment
estaran més pendents de fer moltes, moltes esmenes, però poc
atents a l’hora de fer-les bé i això fa que sigui molt complicat
aprovar-ne moltes d’aquelles. Com efectivament són molt
nombroses les que han presentat, argumentaré el perquè votem
en contra per blocs.

Vostès fan diverses reclamacions que afecten alguna
direcció general que no té competències en la matèria que
proposen via esmena, com poden ser algunes inversions en
estacions depuradores, actuacions dins parcs naturals,
recuperacions de torrents, restitució de pedreres o alguna
referida al riu de Santa Eulàlia.
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També hi ha qüestions que es fan com campanyes de
sensibilització de lluita contra el canvi climàtic, la canalització
de Canal Salat de Menorca o millora de l’emissari de la
depuradora nord de Ciutadella, també li dic el mateix que he dit
al Sr. Mayans quant al traspàs de les competències de caça, que
també tenen una esmena, el mateix, està previst per part de la
conselleria fer-ho efectiu en l’exercici 2009 i segur que així
serà.

Llavors, en el tema de les deixalleries, també fan vostès
alguna esmena. Li he de dir que ja està previst i que l’única
diferència, que ja se’ls va explicar, és que l’ordre d’execució
d’aquestes deixalleries va en funció dels acords que se signaran
amb els diferents consells i ajuntaments perquè és necessària la
participació d’aquestes altres administracions i en funció
d’aquest ordre de la firma dels acords i dels convenis, s’aniran
executant les corresponents deixalleries.  

Un altre bloc fa referència a estacions depuradores
directament, ja se li ha dit per part d’altres portaveus i per part
del conseller, estan, en aquest exercici 2009, contemplades
actuacions que vostès proposen per via d’esmena, altres
qüestions no només estan previstes per al 2009, sinó que fan
referència a feines que ja s’han iniciat o són projectes dels quals
s’ha iniciat la redacció en aquest exercici de 2008. Així, son les
que afecten Ferreries, Sa Pobla, Sa Calobra, Orient, Artà, Inca,
Andratx o Santa Eulàlia a l’illa d’Eivissa. 

Un element fonamental que sí diferencia la gestió -des del
nostre punt de vista- que es feia en aquesta conselleria abans i
la que es fa ara -i ja sé que no estan d’acord vostès amb aquesta
afirmació-, però la veritat és que des del nostre punt de vista,
abans no hi havia inversió en manteniment i ara hem de
reconèixer que un element fonamental a l’hora de gestionar la
conselleria i aquestes estacions depuradores és la previsió i la
inversió en manteniment d’aquestes estacions depuradores.

Espais protegits. No sé si s’han fet un embolic, diuen que si
no els creim, que si vostès tampoc no creuen el que diu la
conselleria. Miri, el que és cert és una cosa: qui no té -entenem-
credibilitat en propostes d’incrementar els espais protegits són
vostès i l’argument és molt senzill i molt simple. Els fets, la
realitat del dia a dia tomba totes les seves esmenes sobre espais
protegits, Sra. Soler. La realitat dels fets, no fa falta argumentar
res més. El que vostès han fet simplement tomba en tema
d’espais protegits les seves esmenes. No són creïbles, vostès no
ho són en aquest cas.

Tema de torrents. Bé, ha intentat fer una mica de polèmica
entorn als convenis, el finançament que ha d’arribar de Madrid,
que si arriba, que si no arriba, que si figura, que si no figura, el
que està clar és que el que no es pot fer és seguir la política que
es feia, que s’ha seguit fins ara en gestió pressupostària. Si el Sr.
Conseller no té firmats els convenis amb Madrid, no li pot
reclamar vostè que figurin aquests imports als pressupost, entre
altres coses perquè el que vostè reclama no és ni més ni menys
que el mateix que vostè feia. Vostès feien, el seu partit feia,
quan governava a la passada legislatura..., llavors sí que hi havia
ingressos ficticis, inexistents, però li era igual, quadraven els
pressuposts i això ja els anava bé. No, ara no basta quadrar el
pressupost, ara el pressupost ha de ser real i només pot ser real
si, com s’ha dit, l’aportació d’aquest finançament es fa una
vegada firmat el conveni i una vegada que es faci efectiu el

finançament per part de Madrid. Llavors, sí que serà una
realitat. Tot allò altre és ficció, que és el que es feia abans.

Miri, li diré una cosa. És un consell, si el vol acceptar bé, si
no, no. No es cregui sempre que el que ve dels seus rivals
polítics és tot mentida, ni es cregui tampoc que tot el que li
diuen els del seu costat, és veritat. Em refereixo a allò que vostè
ha dit aquí que jo vaig dir una mentida en comissió, entenc i
vull entendre que és innocència per part seva, desconeixement
de, realment, el que és un pressupost o una esmena. Li ho diré
molt clar. Miri, l’esmena és aquesta, la 10789, partida (...),
secció 13, sap quina és vostè la secció 13? Educació, molt bé,
programa, subconcepte 64000, inversions immaterials. Aquí és
allà on l’han enganat o vostè s’equivoca. Inversions immaterials
són inversions, el capítol 6 són inversions en educació. Sap per
exemple quines inversions? No sé si ho sap, els equips
informàtics van a compte d’inversions immaterials, per
exemple, els equips per a investigació van a compte del 64000,
inversions immaterials. Clar, segurament per a vostè que
després reclama segons quines coses, els equips informàtics o
la investigació no és important i per això diu el que ha dit aquí,
una mentida. Vostès resten en equips informàtics, en
investigació i ho duen a la neteja de torrents. Jo només li vaig
contar el que era així, vostès en donen de baixa d’educació per
donar-ho d’alta a la neteja de torrents.

Sap què no farem nosaltres -el conseller d’Hisenda segur
que no ho permetrà-?, el que vostès feien amb la partida 64000
d’inversions immaterials, sap on acabaven quan vostès
gestionaven? A personal. I vostè que abans ha fet una crítica
sobre la contractació de personal, hauria de recordar que el que
vostès feien era a compte del capítol 6 d’inversió, partida
64000, vostès contractaven personal que correspon al capítol 1.
Aquesta és la seva manera de gestionar i allò que a vostè li
conten. Per això li he dit que no es deixés enganar. 

Però a més, hi ha un mal plantejament general en moltes de
les seves esmenes, no només d’aquesta secció, sinó
pràcticament de totes. Vostès utilitzen un sistema que és un
frau, presenten esmenes que des del nostre punt de vista són
totalment incorrectes, agafen la partida 64000 i sense posar a
quina secció, a quin programa i a quin centre de cost, donen de
baixa, sí diuen molt bé on el duen i on el donen d’alta, però del
Govern cap conselleria no sap a quina conselleria correspon la
baixa d’aquest 64000, cap. I això simplement són esmenes mal
fetes, Sra. Soler. Tenc la sensació que han estat més pendents de
fer moltes esmenes, però sense estar atents a com les feien, no
es poden presentar així. I no estam parlant de 1.000, de 2.000 ni
de 100.000 euros, estam parlant per aquesta via i per aquest
sistema de milions d’euros que vostès traslladen de no se sap
on, a unes qüestions concretes. Per tant, vostès diuen què volen
fer, però el que no diuen és quina conselleria ha de deixar de fer
coses i quins projectes no s’han d’executar perquè vostès els
volen donar de baixa. 

Aquesta és la realitat dels fets, Sra. Soler. Li repetesc, era un
consell amb un bon tarannà, intentant que no es cregui que els
que deim els d’aquell costat sempre és dolent i allò que li diuen
els seus sempre és veritat, perquè de vegades l’enganyaran.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica, AIPF vol la
paraula? Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot per acceptar la transacció
a l’esmena que se’m proposa. Accept la quantitat, el que no
accept és el canvi en el concepte, perquè a Formentera no hi ha
cap vedat social. Per tant, haurà de quedar així com està, el
manteniment de vedats de caça, però en general, no n’hi ha cap
de social. A Eivissa sí que n’hi ha un, que és la Granada, però
a Formentera no. Per tant, la quantitat sí, perquè ara no n’hi ha,
i si són 10.000 són 10.000.

Per altra part, els altres temes que vostè m’ha comentat de
residus i s’ha excusat dient que no aprovava cap esmena de
residus perquè no són competència d’aquest govern, em sap
greu discrepar, però en aquest tema no té raó, perquè el Pla
director de residus perillosos és competència del Govern, el
conveni que ha de seguir pel protocol que es va firmar per
subvencionar o per finançar el Pla director de residus sí que és
del Govern, i això és un tema..., tots són importants, per cert
aquesta és la conselleria on he presentat més esmenes, tots són
importants, però n’hi ha que són importants i urgents, i el
conseller ho sap i el president del Consell d’Eivissa també. El
finançament del Pla director de residus d’Eivissa i Formentera
és urgent i important i és competència del Govern. Això ho diu
el Pla director de residus aprovat l’any 2001. Per tant, s’ha de
finançar per part del Govern balear amb 15 milions d’euros,
sigui de la manera que sigui. Si no aproven aquesta esmena
hauran de veure d’on es treuen aquest pressupost, aquests sous.
I si el conseller ha dit a la tribuna que no tenia més pressupost,
em sap greu dir-li, però d’alguna banda ho haurà de treure
perquè això és urgent i important. Per tant, és vital que aquest
tema se solucioni, igual que el tema de la gestió del transport
dels residus, que aquest tema sí que pot ser subsidiari del
Govern central, si no ho avança el Govern balear. 

I una darrera qüestió, tots els cànons, tot allò que han de
pagar els ciutadans d’Eivissa i Formentera en tema de residus
estan calculats en base que es rebin totes les ajudes, tant
d’Europa que ja estan consignades, com del Govern balear. Per
tant, tot allò que vengui és perquè es mantenguin les comissions
que ara mateix funcionen, tot el que no vengui farà encarir el
rebut de la recollida de residus i la posterior gestió.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol intervenir el Grup Parlamentari Popular? Sí. Té
la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com ha dit abans,
hem de ser reivindicatius, hi estic totalment d’acord, només
recordar-li que nosaltres a Madrid ja fa cinc anys que no
governam i que hem estat quatre anys governant aquí amb
quatre d’allà que no eren del mateix color. Mai no hi havia
hagut tanta sintonia i tants pocs convenis signats, tant poc
d’acord i tants pocs doblers. Per tant, és un problema més greu.

Al Sr. Llauger li he de dir que jo no he dit que els
pressuposts fossin falsos, sí he dit que són fantasmes. I tengui
esment perquè no és el mateix una falsedat, una mentida que un
fantasma. Li ho dic per experiència.

I segon, nosaltres aportam una esmena de 200.000 euros per
ampliar els espais naturals d’acord amb els propietaris. Li diré
més, fa quatre anys que tenim prou experiència per ampliar els
espais naturals, es va fer. Demani als propietaris de la Serra de
Tramuntana si es va ampliar o no. Demanin-ho al Parc Natural
d’Artà. Vagi demanant tot allò que vàrem fer, Sr. Llauger, jo no
sé si li sabrà greu reconèixer les polítiques mediambientals i les
polítiques verdes que ha duit a terme el Govern del Partit
Popular. És difícil que vostè ho reconegui, no esper manco de
vostè. Evidentment mai no ho reconeixerà.

Quant a temes de personal d’Espais de Natura, simplement
el que proposam amb nostra esmena de 500.000 euros és un pla
d’estabilitat a 2-3 anys. No discutirem que s’hagi de fer la
dotació de personal necessari en aquesta empresa pública, no ho
discutirem, crec que ho he deixat bastant clar quan ho he pogut
debatre amb el conseller. Li dic, l’únic que proposam és un pla
d’estabilitat a 2-3 anys i que es faci un increment real i
progressiu, d’acord amb els mèrits i les capacitats necessaris i
pactat amb els sindicats, únicament i exclusivament això. Per
tant, d’aquí ve la nostra esmena.

Quant a ampliació de ports. L’escarrufa, però sap que
n’estan ampliant un, de port, i vostè dóna suport al Govern. I no
em dirà que tot ho va deixar fermat el Partit Popular, perquè
segons quines coses les sabem tornar enrera. Però li diré que
Port Adriano l’estan ampliant i no governam nosaltres, i no el
vàrem començar a ampliar la passada legislatura. Sr. Llauger,
convé que sigui un poc més seriós quan ho diu. Jo li dic que (...)
les conviccions vostès.

Quant a depuradores. No feim comptes fer-li una
contraprogramació absolutament de res a la conselleria. Li puc
dir que quasi hem calcat les mateixes esmenes que l’any passat,
la qual cosa vol dir que un any després, referent a aquestes
depuradores, millores i ampliacions no s’hi ha fet res, Sr.
Llauger. I això va tant pel Sr. Llauger, com pel Sr. Boned, com
també pel Sr. Melià. Exactament el mateix, les esmenes que fan
referència a depuradores són calcades de l’any passat, la qual
cosa vol dir que en un any, en aquestes a què feim referència, jo
no discutiré que no es tengui previst executar-ho, jo no ho
discutiré perquè no hi ha la partida concreta per a la d’Inca, la
de Sa Pobla, la d’Artà, etc., el que li dic és que si l’hem duita és
perquè no s’hi ha fet res. Tenir el projecte, Sr. Boned, no vol dir
que es faci, no vol dir que es tengui la partida pressupostària per
executar-se. Hi ha projectes i hi ha partides per executar. 
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Per tant, si jo li duc una partida pressupostària a una esmena
referent és per poder executar, que s’executi no li ho discutiré,
a més no tenc per què haver de debatre si ja ha quedat aclarit.
Però bé, no és el mateix i no feim comptes fer una
contraprogramació en res de la conselleria; que estiguin mal
plantejades, no, són esmenes d’afectació. Per tant, mal
plantejades perquè no els interessa votar-les a favor. 

Li diré més, Sr. Boned, em comença a sorprendre la seva
tasca de donar suport a aquest govern. Em fa la sensació que
durant quatre anys vostè va venir aquí, durant la legislatura
passada que jo no hi era, que cobrava de diputat i no feia res
més. Si tan malament ho feia el Partit Popular quan governava,
per què no va denunciar en tribuna el tema del capítol 1 que es
dedicava a personal? Per què no ho va fer? M’ho diu ara a mi?
No m’ho digui a mi, el Partit Popular es va examinar i és a
l’oposició. Després s’examinaran vostès, i ja veurem com
acabaran. Però no m’ho vengui a dir a mi, vostè ha tengut quatre
anys de diputat de l’oposició i vostè ho havia de dir en el seu
moment i no ara. En aquest moment qui ha de fer tasques de
fiscalització al Govern és el Partit Popular. Vostè en tot cas ha
de defensar el Govern, però la tasca de fiscalització i control
només correspon a un partit, al que vostès els va interessar
deixar a l’oposició: nosaltres. Per tant, deixi’ns fer la tasca a
nosaltres i denunciï allò que havia de denunciar en el seu
moment, no ara, Sr. Boned. 

Per tant, jo sé molt bé a qui puc escoltar i a qui no. Li ho
repetesc, la partida a què vostè ha fet esment és una partida
d’inversions immaterials. A més d’allò que vostè ha dit, sap que
també hi va allà dins?, campanyes de publicitat i crec que la
Conselleria d’Educació en necessitarà moltes per publicitar-se
i començar a agafar prestigi dins aquest govern, en necessitarà
moltes, de campanyes de publicitat. Per tant, crec que era
necessari poder invertir en el torrent de Manacor.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha intervencions. Per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Llauger
té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, respecte dels
pressuposts falsos, jo no sé si vostè ha dit l’adjectiu o no, si
vostè diu que no deu ser així. En qualsevol cas, jo només em
volia referir a la manera com els ha descrit. En qualsevol cas li
volia fer dir allò que no ha dit, vostè diu que té molta
experiència entre la diferència entre coses falses i coses
fantasmes, perquè ha dit que ha tengut experiències. No ha
aclarit si ha tengut experiències en coses falses o en fantasmes.

Respecte de la qüestió dels propietaris. Vostè diu “demani
als propietaris de la Serra de Tramuntana sobre la nostra política
de l’etapa anterior”. A mi, en primer lloc, em sap greu referir-
me a l’etapa anterior sense que hi hagi el Sr. Font perquè
després em fa una glossa i avui no podrà fer la glossa. En
qualsevol cas jo li contestaria que demani als propietaris de la
península de Llevant si a l’etapa anterior del pacte de progrés no
hi va haver ajudes també que després es varen perdre quan es
varen retallar, quan es va deixar reduït a la mínima expressió el
parc de la península de Llevant.

Respecte dels ports esportius, el Port Adriano, vostè diu que
no el varen començar, que no el varen començar deu voler dir
que no varen començar les obres, però tota la tramitació no
només la varen començar, sinó que la varen deixar en un punt,
jo diria no de retorn, però sí de molt difícil retorn. I no tenc
inconvenient a dir, ja ho vaig dir l’altre dia en una ocasió que hi
havia el conseller, i el conseller també va tenir ocasió de
replicar, que per la nostra part tal vegada s’hauria pogut ser una
mica més valent en aquest retorn o no retorn. Però evidentment
no és veritat que vostès no el tenguessin començat, ni de molt!

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al Sr. Mayans li he de dir que amb
la proposta de transacció hi estam d’acord, (...) es posaran
110.000 euros, eliminam la paraula “social” i que quedi vedat
de caça de Formentera.

Quant a algunes esmenes que fan referència a residus, dir-li
que jo no he dit que el Govern no sigui competent, jo he dit que
en alguns casos segurament s’hauran d’estudiar altres fórmules
per veure com es pot reconduir aquesta situació, però l’esmena
tal com està presentada afecta alguna entitat que no té
competències en aquests temes. No que el Govern no en tengui,
sinó l’entitat a la que es dirigeix l’esmena en qualsevol cas.

Sra. Soler, miri, quan vostè parla de més espais protegits i fa
referència al tema dels propietaris, nosaltres també estam
d’acord que tots aquells propietaris que estiguin d’acord es
puguin adherir i aportar els seus terrenys a aquests espais
protegits. Amb el que no estam d’acord, tal vegada en això
podem discrepar fins i tot amb el conseller, és que a tots els
espais susceptibles de protecció, l’únic element que hi figuri per
tal consideració sigui la de voluntarietat del propietari o no.
Aquí no hi estam d’acord, estam d’acord que en la mesura del
que sigui possible els propietaris hi poguessin estar d’acord,
però no pot ser l’únic element, perquè si no, vostè ha posat
exemples, és cert que a la passada legislatura es varen aportar
terrenys en alguns parcs naturals que varen incrementar la seva
superfície. Però jo li parlaré d’un altre, Cala d’Hort, no hi ha
hagut cap acord amb els propietaris. I allò què és? Continua sent
un microparc natural, Sra. Soler. I tampoc no es pot consentir,
i s’han de cercar fórmules perquè també es millori aquest Parc
de Cala d’Hort, perquè no mereix ser un microparc com fins ara.
Tengui això en compte.
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El tema de les estacions depuradores. Jo crec, Sra. Soler, que
tampoc no ha lligat els conceptes correctament. Efectivament,
un projecte no significa execució del projecte. Jo el que li he dit
és que hi ha propostes que s’iniciaren el 2008, hi ha la partida
per a la redacció del projecte i per l’inici, i segurament es farà.
Una altra cosa és que vostè no tengui consciència de quins són
els projectes, en quin punt es troben en aquest moment. Tal
vegada això fa que vostè faci afirmacions incorrectes com les
que ha fet referent als projectes de les estacions depuradores que
afecten l’any 2008. Les del 2009 estan programades i seguirà la
programació que té prevista la conselleria, perquè una altra cosa
seria capgirar-ho tot i no tendria cap sentit perquè governaria
l’oposició i no n’és el cas, no és el que toca en aquests
moments.

Diu vostè que les esmenes que fan referència al subconcepte
64000 no estan mal plantejades i que són esmenes d’afectació.
Jo li diré una cosa, Sra. Soler, estudiï-s’ho una mica més.
Afectació significa que vostè d’una partida, d’un programa en
concret, allò que està previst per a una cosa, ho vol destinar a
una altra. Allò que no és d’afectació és el que fan vostès, sense
dir ni tan sols de quina conselleria la donaran de baixa, en
aquests moments no hi ha ni un sol conseller que sàpiga, segons
les seves esmenes, els milions que es donen de baixa a qui els
lleven. Per tant, a quines conselleries afectarà, per això és una
esmena d’afectació. I després sí saben quines es veuran
beneficiades perquè els ha tocat la loteria i que es faran
projectes en comptes d’això. Allò que no sap ningú és a qui ho
llevaran. Per tant, no és una esmena d’afectació, és una esmena
mal plantejada, li agradi o no li agradi, Sra. Soler.

Diu que vostè no hi era i que jo no em preocupava. Jo crec
que aquí hi ha alguns companys seus que sí hi eren la passada
legislatura, els pregunti si jo vaig intervenir preocupant-me i
criticant i denunciant durant la passada legislatura. Alguns varen
tenir el braç una mica espenyat de treure tants cartells en molts
de plens. Devia ser simplement que jo no existia. Pregunti vostè
i sabrà si jo em preocupava. Fins i tot, en aquesta matèria de
medi ambient, que no era la que m’ocupava a mi, sí vaig
preocupar-me de fer interpelAlacions fins i tot al Sr. Font.
Pregunti-li-ho i li dirà quan se’l trobi si és cert o no. Si vostè
volia fer aquesta afirmació, si hagués llegit el Diari de Sessions
li hauria bastat per saber què feia jo la passada legislatura, Sra.
Soler.

I quant a les campanyes de..., ens diu que el concepte 64000
inversions immaterials també té, a part del que ha dit, equips
informàtics i equips per a innovació i per a investigació, diu que
són campanyes publicitàries. Vostè vol llevar i restar
importància a les campanyes publicitàries en educació, Sra.
Soler? És això el que m’està dient?, que podem prescindir de
campanyes de conscienciació i de campanyes en educació per
dur-les a torrents? És el que vostè acaba de dir i crec que això
hauria de ser titular, “la Sra. Soler diu que són innecessàries i,
per tant, inoportunes les campanyes en educació i vol que vagi
tot a torrents”. Enhorabona pel seu concepte d’educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Passam ara al debat número 8 de
totalitat i globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria
d’Interior i les seccions i entitats afins.

Per a la defensa conjunta de les esmenes que es mantenen a
la secció 16 i entitats afins té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Mayans, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes presentades en
aquesta secció fan referència a temes de protecció civil,
formació a través de l’EBAP i centres d’emergències a l’illa
d’Eivissa. 

Començaré per aquesta darrera esmena allà on proposa un
centre de l’112 a l’illa d’Eivissa per intentar fer més proper
aquest funcionament del sistema d’emergències, no és que ara
funcioni malament, però sempre hem defensat tots, jo crec que
això és compartit per tothom, que com més propera és la gestió
de l’emergència, més coneixement hi ha del territori allà on ha
d’actuar aquesta emergència i els serveis que la composen. Per
tant, es proposa una partida important perquè es creï el centre
112 a Eivissa, que doni cobertura a les Illes Pitiüses i, en
principi, jo sé que la consellera quan va explicar els pressuposts
alguna cosa tenia prevista amb l’adquisició que s’ha fet o que es
té pendent de firma de l’aquarterament de Sa Coma. Per tant,
crec que no hi hauria molt de problema per aprovar aquesta
esmena, sobretot si és d’afectació; per tant, si és té previst ja fer
qualque iniciativa en aquest aspecte, si no es troba correcta la
quantitat, simplement seria variar la quantitat per adaptar-la al
muntant econòmic que ara mateix pugui disposar la conselleria.

Hi ha dues esmenes més referents a formació, a les Pitiüses
també: el 2005-2006 es va fer el primer curs de bombers a
Eivissa per part de l’Escola Balear de l’Administració Pública,
era la primera vegada que es feia, i en aquest sentit jo ho faig
extensiu en aquestes dues esmenes, que es facin cursos de
formació a les Pitiüses; faciliten molt el tema de formació,
primer a professionals, com són els bombers, que és la seva
feina, la seva obligació, i per tant, a més és la seva obligació
formar-se. Però també un tema important el tema de formació
en Protecció Civil, aquesta gent sí que és voluntària, sí que són
voluntaris i ho fan perquè els agrada, per tant com més propera
sigui aquesta formació i més facilitats donem a aquesta gent,
que sí els agrada i tenen ganes de formar-se, més formats i més
actius o més útils seran tots aquests cossos de gent voluntària.
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Sé que el Partit Popular presenta una esmena en el sentit de
crear una delegació o una escola balear de l’administració
pública a Eivissa, evidentment totalment d’acord. I si fos així,
per tant, aquestes serien quasi quasi secundàries, perquè
l’important seria, evidentment, el que es presenta per part del PP
de presentar o d’implantar una escola balear a Eivissa.

I quant a una darrera esmena, és una altra esmena repetida
de l’any passat, vaig presentar l’any passat la implantació de la
policia autonòmica a tot Balears. L’any passa se’m va dir que
era molt prompta i que s’havien de fer estudis, els estudis
pertinents, que s’havia de triar el model de policia que volíem;
no ho vaig acceptar, evidentment se’m va rebutjar. Enguany
present una esmena més modesta, abans se m’ha dit que l’any
passat en vaig presentar cinc, ara, a l’inrevés, en vaig presentar
una i mitja, enguany en presentava cinc, havia de ser més
modest; ara aquí és el contrari, present que es finalitzen estudis
necessaris per a la implantació de la policia i en comissió se’m
va dir, per part del Partit Socialista, que no es volen més estudis,
es vol la implantació. O sigui, abans era massa, no era modest,
i ara aquí se’m diu que no, que ells ja no volen més estudis, que
volen la implantació.

Per a mi perfecte, o sigui si en lloc de finalitzar els estudis,
posam implantar la policia autonòmica, cap problema; però crec
que no és adient. Per tant, crec que hem d’anar un poc amb les
coses com són i hem d’anar amb una mica de visió del que
volem fer i de quina manera ho volem fer. Per tant, mantenc la
meva esmena, que és finalitzar els estudis necessaris per a
aquesta implantació de la policia autonòmica, amb 300.000
euros.

I per part d’un altre grup parlamentari se’m va dir que la
partida que jo havia triat de baixa no era correcta; bé, si aquest
és l’únic problema, estic disposat que em diguin a veure quina
és la partida de baixa que hem de fer servir i evidentment la
transaccionarem i la podrem aprovar perfectament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grupo Parlamentario Popular ha presentado 14 enmiendas a los
presupuestos 2009 referidos a la Conselleria de Interior, a la
Escuela Balear de Administraciones Públicas y a la empresa
pública GEIBSA. 3 de estas 14 enmiendas son a la totalidad,
porque creemos y consideramos que estos presupuestos no
resuelven, no responden, no dan la dimensión que tiene la
Conselleria de Interior y sus organismos autónomos de ella
dependientes.

La Conselleria de Interior es una conselleria muy
importante, muy importante, y hoy mismo somos conscientes,
por desgracia, de la importancia de una de las competencias que
tiene la Conselleria de Interior. Yo animo desde aquí a la
consellera para que continue en esta labor, a ver si somos
capaces de superar todas estas emergencias que se nos

presentan. Tiene competencias en función pública, tiene
competencias en seguridad, de una parte las policías locales,
pero también es competente en el desarrollo de la policía
autonómica, que esperamos ver pronto desarrollar. Tiene
competencias, como he dicho anteriormente, en emergencias,
una área muy importante y que al titular quita muchas horas de
sueño.

El aumento presupuestario para este año de la conselleria es
del 1,89%, ni siquiera el IPC para tan importantes cometidos.
Creemos que no es justo, un presupuesto que supera el 7% de
aumento no puede a una conselleria como ésta asignarle
solamente un crecimiento por debajo del IPC, el 1,89%.

Lo mismo ocurre con la EBAP, la Escuela Balear de
Administraciones Públicas, herramiento, instrumento esencial
en la gestión de la función pública, tanto en la formación de los
funcionarios públicos y en su reciclaje; en la acción, en el
acceso a la función pública, en que siempre entren por mérito y
capacidad los mejores preparados a la función pública de las
Islas Baleares; y en la necesidad que tiene la escuela de
plantearse, de implantarse en las tres islas: ya está en Mallorca,
ya está en Menorca, y tiene necesidad de implantarse ya, el año
2009, en el ejercicio de 2009, en la isla de Ibiza, si no, no sería
justo y no podría ser suficiente con un proyecto a desarrollar no
sabemos cuándo.

El aumento es del 2,21, también por debajo del IPC;
tampoco es posible que la escuela, con sus importantes misiones
que tiene, sea capaz de afrontar el futuro con los recursos que
dispone.

Y GEIBSA es la empresa de gestión de emergencias, el
brazo que tiene la Dirección General de Emergencias para mejor
ejecutar sus programas y sus proyectos y que lógicamente esta
es algo inverso, no tiene aumento, tiene una disminución del
10% de su presupuesto. También algo incomprensible, algo que
no entendemos, ¿cómo es que en emergencias, con la que está
cayendo, resulta que recortamos el presupuesto de la empresa de
emergencias, el 10%?

Esto hace algo muy singular en esta conselleria, y es que si
sumamos el presupuesto de 2009 de la conselleria, de la EBAP
y de GEIBSA, los tres órganos que dependen de la conselleria,
tenemos una minoración de disposición de más de 100.000
euros, es decir, para los tres organismos, para la conselleria,
para la EBAP y para la empresa de emergencias disponemos
realmente de 107.000 euros menos que en el conjunto de los tres
apartados del año 2008. No lo concibo, no lo creo, no creo que
esto pueda ser así, y por eso hemos puesto una enmienda a la
totalidad de las tres secciones, y espero que me digan el por qué
ocurre esto, espero que me digan el por qué ocurre esto.
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Asímismo, hay 11 enmiendas parciales, a la globalidad, 8 a
la sección 16 y 3 a la Escuela Balear de Administraciones
Públicas.

La 609 y la 639 se incardinan en el ejercicio de las
competencias de coordinación de policía local; construir un
cuartel de policía en Alaior, es algo muy importante. Lo dije en
la comisión y se reían, pero es la verdad; en Alaior no hay
cuartel de policía, y cuando a alguien detienen a las ocho de la
noche ha de ir en el coche de los policías, dando vueltas por el
pueblo hasta la mañana siguiente porque no tienen dónde
dejarlo, y lo pasean por todo el pueblo. Eso, evidentemente,
incumple hasta los derechos constitucionales de esta persona,
porque aunque esté detenido tiene derechos constitucionales, y
lógicamente eso está ocurriendo en Alaior, en el año 2008,
posiblemente esta noche o posiblemente ahora. Lógicamente, al
tener competencias en esto, creo que hay que hacer algo más
que coordinar, hay que poner recursos para que ésto no suceda,
para que ésto no ocurra.

Y en el mismo sentido, creemos que también hay que ayudar
a los municipios para que puedan hacer instalaciones dignas,
donde los policías puedan desarrollar su labor, con dignidad, ser
prácticos y también que los detenidos, que las personas que
acuden a estos lugares tengan garantizados sus derechos
constitucionales. Esto es importantísimo y por esto ponemos la
enmienda.

La 344, 343, 618 y 619 van dirigidas, por un lado, a
descentralizar las instalaciones del 112 en Ibiza y en
Formentera, puesto que ya tienen dependencias en Menorca y
en Mallorca, y consideramos que el acercamiento de los
servicios es importante. Ustedes supongan lo que significa que
una persona llame por teléfono, con un maltrato de género, con
una emergencia otra cualquiera y diga que en Cala d’Or hay una
emergencia, si es en el centralizado el Cala d’Or puede ser o el
Cala d’Hort de Ibiza o el Cala d’Or de Mallorca, y puede haber
segundos o minutos que nos aconsejen a que éste hay que
discriminarlo para que sea mucho más rápida saber de dónde
viene la llamada y dónde se pueda acudir a hacer el tema éste.

Consideramos también necesario ampliar infraestructuras en
Menorca, en dotar mejor de servicios en Menorca a las
emergencias, para poder mejor atender las demandas
ciudadanas.

La 10614 se enmarca en la necesidad de mejorar los
servicios de seguridad en las playas, por lo que proponemos
aumentar los recursos disponibles para hacer convenios con los
municipios y que los usuarios de las playas tengan una mejor
atención y puedan disponer de una seguridad también en su
lugar de veraneo.

Y la 10800 es algo que coincido con la consellera cuando
anunció que era su intención crear el Servicio Meteorológico de
las Islas Baleares; una propuesta que nos parece acertada, que
proporcionará más seguridad en las predicciones meteorológicas
en las islas y que, lógicamente, también coincide, aunque se
desarrolla, una competencia de esta comunidad autónoma que
hasta ahora no había sido desarrollada.

En cuanto a las 10603 y 10605 de la EBAP, es verdad que
estoy oyendo últimamente que hay un proyecto para poner en el
cuartel de Sa Coma en Ibiza la escuela de la EBAP, pero es que
esto va a ser punto y coma; Sa Coma no está disponible todavía,
y lógicamente hay un paréntesis, hay un tiempo que yo creo que
Ibiza necesita tener ya, disponer ya, como dispone Menorca y
como dispone Mallorca, de instalaciones de la EBAP. Por eso
hay unas enmiendas que tienden a posibilitar una instalación
provisional, una puesta en marcha de esta instalación
provisional para que en el año 2009 ya se puedan dar en Ibiza,
en instalaciones propias, los cursos de formación o de acceso a
función pública que la EBAP imparte en el resto de las islas.
Creo que es de justicia, creo que es de solidaridad que ésto lo
hagamos lo antes posible.

Y por último, la consellera anunció en su discurso de
investidura, perdón, en su discurso de comparecencia para
explicar su programa de legislatura, su voluntad de crear en Son
Banya el edificio definitivo de la Escuela Balear de
Administraciones Públicas que albergase, además de la escuela,
también el cuartel o la zona de enseñanza de la policía
autonómica y de las policías locales. Este presupuesto 2009
supera ya más de la mitad de la legislatura, cuando se acabe en
diciembre del año que viene, ya habrán pasado dos años y
medio desde que accedieron al poder, si no se aprueban estas
enmiendas, si no se toman en cuenta estas propuestas no será
posible ver en esta legislatura el deseo de la consellera. Y yo, en
mi interés de ayudar, en mi interés de posibilitar lo que ella
anunció, hemos puesto esta enmienda que posibilita el que se
inicien ya, cuanto antes, los trabajos tendentes a diagnosticar el
espacio, a hacer los estudios previos y a iniciar los trabajos
tendentes a ubicar en Son Banya el edificio definitivo de la
escuela y de la policía autonómica y policía local que tanto
anunció la consellera.

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol la paraula el Govern per obrir una
qüestió incidental? Molt bé, té la paraula la Sra. Leciñena, per
un temps de quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
primer lugar, pedir disculpas, porque debido a la gestión de las
emergencias que tenemos en Mallorca, como consecuencia de
diversos fenómenos meteorológicos adversos, no haya podido
consumar mi asistencia a este debate hasta última, por si acaso
causaba algún inconveniente tanto a la Mesa como a algún
diputado.

También quiero expresar mis condolencias a las familias de
los trabajadores que, a consecuencia del hundimiento de un
hotel en Cala Mayor, pues han fallecido.
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Y entrando ya en lo que es el contenido de este debate, decir
que, en contra de lo manifestado por el señor diputado del
Grupo Parlamentario Popular al defender esta enmienda a la
totalidad, los presupuestos de la Conselleria de Interior para el
2009 son unos presupuestos adecuados y rigurosos; son unos
presupuestos tan adecuados a la realidad y al contexto
económico en que nos encontramos, pero sobre todo, y esto
quiero destacarlo, dejarlo bien claro, suficientes para responder
a las necesidades de los ciudadanos de las Illes Balears y para
responder a los objetivos que nos hemos marcado como
conselleria de Interior. Bien es cierto que el incremento que
tiene esta conselleria de Interior para el próximo año es de un
2%, más reducido que el año anterior, que fue un 10,6%, pero
aún así es más de lo que el Sr. Rodríguez dedicaba a sus
presupuestos de la conselleria de Interior, si deducimos
corporaciones locales.

Hay que tener en cuenta que la dotación presupuestaria se ha
hecho a cada conselleria, por supuesto en función de sus
competencias y de sus objetivos, pero también es cierto de que
ha sido también en base a una serie de medidas que este Govern
ha priorizado para enfrentar la situación económica en que nos
encontramos y dar solución a los colectivos más afectados por
esta situación, y esto hay que tenerlo en cuenta, Sr. Rodríguez.

Pero en cualquier caso, a veces, lo más importante no es el
presupuesto lo que se tiene, sino cómo se gestiona, y permítame
que en este sentido, señor diputado, le diga que esta conselleria
de Interior ha demostrado que hemos sabido gestionar mucho
mejor el dinero de los ciudadanos que lo que se hacía antes; que
lo hemos hecho sin aplicar políticas partidistas, porque para
nosotros los ciudadanos son todos iguales en cuanto a
necesidades y en cuanto a derechos.

Los del 2009 son unos presupuestos suficientes para cumplir
con todos los convenios vigentes con los ayuntamientos. El año
anterior, su compañero, el diputado Sr. Jerez, cuestionaba que
pudiéramos hacerlo, y a lo largo de este año hemos demostrado
que hemos cumplido, como vamos a seguir cumpliendo en el
siguiente año, en el 2009, respecto a estos convenios para
ayudar a los ayuntamientos a incrementar o a reforzar sus
plantillas de policías locales, como de sus motos, convenios que
se harán en las mismas, que tendrán la misma aportación que lo
que contemplan porque son convenios que finalizan el año que
viene, el 31 de diciembre.

Pero este año, a 31 de diciembre, finalizan los convenios
para ayudar a los ayuntamientos en lo que es incrementar sus
parques móviles en cuanto a coches. Como bien sabe, desde la
Conselleria de Interior hemos elaborado, hemos hecho una
propuesta a los ayuntamientos para el 2009, está recogido así en
los presupuestos, que les permitirá disponer, a lo largo de los
próximos cuatro años, de 160 coches en opción compra y con el
tipo y modelo de vehículo adaptado a las necesidades de cada
ayuntamiento. Este incremento del número de vehículos, de 108
a 160, no va a suponer mayor coste económico ni para la
conselleria ni para los ayuntamientos, ya que el coste de
adquisición de los 160 vehículos es el mismo, por supuesto
después de aplicar el incremento del IPC, que ha costado el
sistema renting de los 108 coches del Sr. Rodríguez. Además,
hay que resaltar que la parte aportada por los ayuntamientos va
a ser menor; menor porque los coches van a costar menos y

menor porque la aportación que ellos hacían pasa del 25% a un
20 o a un 10% en algunos casos.

Éste es un claro ejemplo, señor diputado, de lo que le decía
antes, de que esta conselleria, este Govern, es más responsable
y gestiona mejor el dinero de los ciudadanos.

En el debate de los presupuestos del año pasado también se
nos acusó de no ser suficientes, igual que este año, para
implantar la plataforma informática; pues aquí también se
equivocaron. Tengo que decirle que en la actualidad, en la
mayoría de los municipios esta plataforma informática ya
funciona a modo local, y la previsión en los presupuestos del
2009 es conseguir que también la mayoría estén interconectados
en modo coordinación, y así los policías locales puedan utilizar
todas las posibilidades técnicas que este sistema ofrece. Y
puedo asegurarle, que al igual que el año pasado, también estos
presupuestos contemplan la inversión suficiente para este
proyecto y también para otros proyectos que son continuación
de actuaciones iniciadas el año anterior, como es, y que están
relacionadas con la coordinación de policías, como son las
actuaciones para la creación de los nuevos consells de
coordinación de policía local; este año se ha creado el Consell
de Coordinación pitiuso y el año que viene se constituirán los
consells de coordinación de Menorca, del Pla de Mallorca, del
Raiguer y del Nord de Mallorca.

Entre otras cosas, también, hay presupuesto para hacer un
programa importante para nosotros, porque les va a dar una
nueva visión de la policía local, más mediadora, más social, que
es el Programa de policía tutor. Se van a elaborar también bases
tipo de concursos de oposición de policías locales, organización
de jornadas técnicas, etcétera.

Durante el 2008, hemos completado los estudios necesarios
para elaborar el anteproyecto de la futura policía autonómica y
durante el 2009 tenemos previsto presentar este anteproyecto
para su debate.

Estos presupuestos también contemplan inversiones
suficientes para continuar con la dotación a los ayuntamientos
del material necesario para garantizar la vigilancia y la
seguridad en sus playas. Tal y como hemos hecho este año, a
pesar de que también el año pasado se nos dijo que no
podríamos cumplir este objetivo, pues también lo hemos
cumplido.

Con las inversiones previstas para el 2009 podremos dar
prácticamente por finalizado el Plan de dotación de medios a los
ayuntamientos para la vigilancia y seguridad de las playas
clasificadas de riesgo medio o alto. Pero además, hemos puesto,
con el presupuesto que decían que no podríamos llegar, hemos
puesto en marcha un plan piloto en Artà, para realizar la
vigilancia de sus playas desde el mar, dadas las especiales
características de su costa. Fruto del éxito de este plan, el
presupuesto de este año contempla extenderlo a otras zonas de
nuestra comunidad autónoma, con playas naturales, en las que,
bien por motivos de impacto medioambiental o por otros
motivos, no sea aconsejable o no se permita la instalación de
torres de vigilancia o algún otro dispositivo similar. O también,
donde el acceso a los servicios de emergencias por carretera sea
difícil o imposible; estoy hablando concretamente de un plan
que afectará, que ofreceremos a los municipios d’Es Mercadal
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y Ferreries, en Menorca, de Sant Joan de Labritja, en Eivissa;
Fornalutx, Estellencs, Escorca, Campos, Banyalbufar,
Valldemossa y Deià, en Mallorca.

La planificación de las actuaciones y el conocimiento de los
riesgos a los que se enfrenta nuestra comunidad es la mejor
garantía de nuestra capacidad para responder de forma adecuada
ante las posibles situaciones de crisis. Fruto del conocimiento de
los riesgos y de la gestión de las emergencias vividas, hemos
realizado durante este año una importante tarea de planificación,
entre la que destacamos la aprobación del CAMBAL, el Plan de
contingencias ante la contaminación por vertidos de
hidrocarburos; o, por hablar de algo más reciente, el convenio
que hemos firmado, concretamente ayer, con el Consell Insular
de Ibiza, para elaborar conjuntamente el Plan territorial de
emergencias.

Los presupuestos para el 2009 también disponen de la
inversión necesaria para la revisión y actualización de todos los
planes, especialmente el Plan TERBAL, el Plan territorial de
Baleares que, dado que tiene una vigencia de diez años, se ha
quedado bastante desfasado. Y así también, se contemplan en
estos presupuestos la revisión de todos los planes específicos.

Funcionalmente, se ha hecho evidente que hay que dotar a
la comunidad autonómica de las Illes Balears de elementos de
detección de fenómenos meteorológicos adversos. Durante este
año se ha tramitado la adquisición de estaciones meteorológicas
para contar con una red de información propia, porque, como ya
anuncié en comisión de presupuestos, el mes pasado, es objetivo
de esta conselleria disponer de un servicio de meteorología para
lo que tenemos una previsión presupuestaria suficiente para
iniciar el proyecto.

Durante este año hemos trabajado para mejorar el servicio
de emergencias 112; se han ido adaptando las instalaciones a las
necesidades laborales del centro y se han subsanado numerosas
deficiencias. Hay que tener en cuenta que no nos hemos
encontrado con un centro respaldo, y eso es importante, porque
también el 112 puede sufrir una emergencia, y en ésto también
estamos trabajando en este 2008 y trabajaremos
presupuestariamente en el 2009.

Se ha elaborado un estudio para la integración de la
coordinación de las emergencias sanitarias del 061 en el 112 y
seguiremos trabajando en el 2009 para conseguir la integración
en la central de coordinación de otros profesionales de las
emergencias.

También se ha trabajado por un 112 descentralizado,
potenciando la creación de centros integrales en Menorca y en
Ibiza; en Menorca se incrementaron los operadores y,
concretamente para Ibiza, disponemos del proyecto que además
del 112 permita ubicar en su edificio otros servicios de la
Conselleria de Interior, un proyecto que llevaremos a cabo en
las instalaciones del acuartalamiento de Sa Coma, cuando
próximamente, y estoy hablando de un futuro muy cercano,
pasen a depender del Consell Insular de Ibiza. Por supuesto que
no se lo creerán, pero ya he demostrado que también el año
pasado desconfiaban de otras actuaciones y estoy demostrando
que las hemos cumplido.

Soy consciente de la importancia que tienen los voluntarios
de Protección Civil, porque en muchos municipios son los
primeros intervinientes en una emergencia; por este motivo, uno
de los principales objetivos de este govern y de la Conselleria
de Interior es la dinamización de las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. Durante este año se han
constituido cuatro y durante el próximo año ya está previsto que
lo hagan seis más, todas ellas, las que están constituidas y las
que se van a constituir, cuentan y van a contar con todos los
medios materiales necesarios para su trabajo. Pero, además,
estos presupuestos cuentan con partidas suficientes para hacer
la formación inicial de los nuevos voluntarios y para seguir con
la formación contínua de los voluntarios que ya forman parte de
estas agrupaciones.

Son unos presupuestos suficientes para seguir apostando por
un mejor servicio de atención a los ciudadanos desde la
administración autonómica. Unos presupuestos que posibilitan
avanzar tanto en cantidad como en calidad en los más de 800
cursos ofertados para el 2009. Quiero destacar que la EBAP
tiene presupuestada una oferta formativa específica para todos
los intervinientes en emergencias, como policías locales,
bomberos, unidad operativa de emergencias o protección civil;
oferta que, en muchos casos, y siempre que ello no afecte a la
calidad del curso, se lleva a cabo de forma descentralizada en
cada una de las islas. Además, hay que decir que ya este año
hemos contado con el sistema de videoconferencia, de tal
manera que un mismo curso se puede seguir simultáneamente
por primera vez en las cuatro islas.

Entre las inversiones desde la EBAP contemplamos
especialmente la formación de las personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial igual o mayor del 33%, para que
puedan incorporarse a la administración. Durante el presente
ejercicio presupuestario así lo hicimos y fuimos capaces,
además, de incrementar el número de becas en práctica para
estos colectivos, pasando de 15 a 25. También éste es un
objetivo de los presupuestos para el 2009, el seguir avanzando
en esta línea.

Hay que recordar que toda la oferta formativa de la EBAP
la hemos extendido a toda la administración, no solamente a la
autonómica, como se venía haciendo, y esto ha sido un esfuerzo
presupuestario, y más teniendo en cuenta el millón de euros de
déficit que nos encontramos al comienzo de esta legislatura en
esta escuela.

Lo hicimos el año pasado, a pesar de que también se nos dijo
que eran unos presupuestos insuficientes, y lo seguiremos
haciendo el próximo año. Es nuestra intención que las islas de
Ibiza y Menorca dispongan de sedes de la EBAP; en estos
momentos esta escuela ya dispone en Ciutadella de aulas
formativas para las policías locales. Y estamos a la espera de
disponer de las sedes tanto en Maó como en Ibiza, como he
dicho antes, para ubicar estas aulas.
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Respecto al proyecto de ubicar la EBAP en Son Banya,
hemos estado trabajando ya en elaborar el proyecto que
contemple las necesidades presentes y futuras de esta escuela y
en los próximos meses trabajaremos en el acondicionamiento e
instalación de medidas de seguridad en este espacio.

Y por último, también están contempladas en el presupuesto
las actuaciones previstas para el año 2009, como consecuencia
del pacto de legislatura con todos los sindicatos presentes en la
Mesa Sectorial de Servicios Generales, en temas como la
homogeneización de los complementos específicos o en
elaborar un plan de igualdad dentro de la administración
pública, en actuaciones relacionadas con la conciliación de la
vida familiar y laboral o la carrera profesional.

Por tanto, por todo lo que acabo de exponerles, señoras y
señores diputados, creo que es evidente que estamos ante unos
presupuestos para el 2009 de la Conselleria de Interior
suficientes para llevar a cabo nuestros proyectos, y entendemos,
por tanto, que no procede, en ningún caso, una enmienda a la
totalidad como la presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Leciñena. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, paso a responderle a su intervención en la medida
que yo he entendido los datos que usted ha dicho, en donde ha
vuelto a decir que su conselleria sube el 2%. Sra. Consellera, yo
lamento mucho tener que diferir de usted, su conselleria sube en
1,58% la conselleria, pero el conjunto de las tres áreas que usted
gestiona, que es la conselleria, la EBAP i la Escuela de (...)
Pública, tiene usted 107.000 euros menos que el año pasado, no
sube, no hay inflación, hay deflación, baja.

Yo sé que usted es muy buena administradora y que va a
hacerlo muy bien con esos dineros, pero no me diga que sube,
no, no, es que baja, y eso hemos de tenerlo bien claro. Si usted
no está conforme con esto, me lo diga porque le demostraré
cómo baja: el 10% baja la GEIBSA; el 2,2 sube la EBAP; el
1,58 la escuela, al final 107.000 euros menos que el año pasado.

Pero me ha vuelto a decir otra vez que no se equivoque
usted, aquí no estamos para ver qué hice yo cuando era
conseller o el Sr. Costa cuando era conseller, no, no, no,
estamos para ver lo que va a hacer usted el año que viene, con
los recursos que tiene qué va a hacer el año que viene. Y por
mucho que usted me diga, aunque haga usted maravillas con el
presupuesto, es imposible que todo lo que usted quiere hacer lo
haga con los recursos que tiene.

Y mire, le anticipo ya lo siguiente, si usted no quiere hacer
una sede provisional en Ibiza para la EBAP, al año que viene
seguiremos hablando de lo inminente de la adquisición por el
consell insular del cuartel de Sa Coma, será en el presupuesto
del año que viene, y habrán pasado ya tres años y medio. Pero
bueno, si a usted le va bien ésto, pues fantástico, y los ibicencos
seguirán sin poder hacer cursos de la EBAP en sede, aunque sea
provisional; esto lo veremos el año que viene, no será ahora, no
es que tenga una bolita, pero yo sé muy bien lo que cuesta ésto,
yo sé muy bien lo que me costó a mí el poner en marcha la
escuela en Menorca, yo sé muy bien lo que cuestan estas cosas
así, por lo tanto hay que decir que es previsible, es previsible el
año que viene lo que va a ocurrir en Ibiza.

Yo ya, en su comparecencia, le alabé el continuar (...) la
operación de vehículos a los policías locales, y le alabé que
fueran mejores, más guapos, más simpáticos y más baratos, se
lo alabé todo. Por lo tanto, no importa ahora, eso es este año,
presupuesto de 2008, no de 2009, o al menos entendí que era
con cargo al presupuesto de 2008. ¿Era al 2009? Pues al 2009,
fantástico, se lo alabo igual.

La plataforma de policía local, ya estaba esto previsto en los
presupuestos y continua usted su desarrollo, me parece
fantástico. Lo que no está previsto en su previsto es el importe
de Fornalutx, algo muy importante que tiene que hacerse, que
no sé porque no está hecho, es una petición de Fornalutx, es un
recurso importantísimo para emergencias. Imagínese lo que es
una emergencia en Fornalutx o en Escorca, lo importante que
sería disponer allí de una plataforma con un helipuerto para
poder sacar personas que en una emergencia de entonces aquí.
¿Por qué no se ha hecho todavía el tema éste? Pues no lo sé,
Sra. Consellera, pero yo lo dejé preparado, con todos los
permisos para hacerse, y no sé porqué, dos años y medio
después, en su presupuesto no figura, a lo mejor es que no (...).

Mire, el Servicio Meteorológico propio de la comunidad
autónoma no es poner estaciones de predicción en cuatro
puntos, no, no, es algo más que ésto: es voluntad política para
desarrollar un servicio propio, que en complemento con el del
Estado nos proporcione más seguridad en predicciones y por lo
tanto, al tener mejores predicciones, podamos tener mejores
recursos para hacer frente a las emergencias. Y eso no son
cuatro estaciones meteorológicas, es algo más, es una inversión
más importante, es una inversión más necesaria, es una
inversión más fuerte que lo que usted ha dicho, y no la veo
tampoco reflejada en los presupuestos.

En definitiva, Sra. Consellera, si usted no quiere reconocer
que su presupuesto ha bajado, no lo reconozca, la verdad es que
en su conjunto tiene usted 107.000 euros menos que el año
pasado. Si usted dice que es suficiente, es que es poco
ambiciosa, por muy bien que administre. Mire usted, en mi casa
también se administraba muy bien, mi madre ponía en la comida
lo que había, si no había más es lo que hay, y comías lo que
comías y punto, pero no venga usted aquí diciendo que va a
hacer, va a hacer, va a hacer lo que pueda con los productos que
tiene. Si encima usted a su conseller de Hacienda se lo pone tan
bien, diciendo que no importa más dinero, encantado de la vida,
otros se lo dispondrán de él, otras consellerias dispondrán de él.
Por lo tanto, Sra. Consellera, yo creo que se equivoca usted,
pero tiene usted derecho a equivocarse, no seré yo el que le diga
que no, y que, lógicamente, estos presupuestos no llenan las
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aspiraciones de una conselleria de emergencias de la
importancia del área de Interior.

Yo creo que no es justo que esto ocurra así, por eso hemos
puesto la enmienda a la totalidad y está justificada. Si usted cree
que una conselleria en su conjunto pierde capacidad de gestión
con respecto al año anterior, no está justificada una enmienda a
la totalidad, ¿cuándo se justifica?

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió, vol la paraula
la Sra. Leciñena? Té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Rodríguez, de que
incrementen los presupuestos lo que se incrementen en mi
conselleria, usted siempre me va a presentar una enmienda a la
totalidad. El año pasado no le parecieron bien que incrementara
un 10%, me acusó de que no sería capaz de llevar los objetivos
adelante y, sin embargo, se ha demostrado que sí que he sido
capaz de llevarlos. Este año yo me comprometo, porque sé del
dinero que dispongo, a cumplir mis objetivos, y el año que viene
se lo demostraré en esta tribuna.

Creo que, como le he dicho antes, las consellerias somos
parte de un govern, y este govern tiene que tener claro cuáles
son sus objetivos y qué prioridad hay. Ya se lo dije también en
comisión, de todas maneras, ya le digo, los que no debían de ser
adecuados eran los presupuestos anteriores que generaban deuda
en su época, en cuanto a la Conselleria de Interior.

Yo creo que, además, globalmente, creo que por las
enmiendas parciales que ha presentado, tampoco se avala que
ustedes hayan presentado una enmienda a la totalidad. Presentan
dos enmiendas relacionadas con corporaciones locales, una que
ya es histórica, porque es histórica la demanda, y es la que hace
mención a que el Ayuntamiento de Alaior pueda construir las
instalaciones de su policía local. Y otra para una línea de ayudas
a corporaciones locales también, para la mejora de instalaciones
de policías locales. Después de año y medio y de dos ejercicios
presupuestarios, todavía no se ha enterado que las competencias
de corporaciones locales, que son las que afectan a estas
enmiendas, está en la Conselleria de Presidencia, entérese ya, ya
no son de la Conselleria de Interior, está en otra conselleria, me
parece muy bien que las haga.

Me parece muy bien que reivindique además el tema de
Alaior, porque he visitado las dependencias en qué situación
están, pero le recuerdo que ésto ya estaba en su época así,
cuando usted sí que tenía las competencias de corporaciones
locales. Si tanto interés tiene lo podía haber hecho, si tanto le
importa que todos los ciudadanos, inclusive los de Alaior,
tengan los mismos derechos, pues lo podía haber hecho, cuando
sí que eran competencia de la Conselleria de Interior.

Por otro lado, decirle que, una vez que hemos desechado las
tres a la totalidad y estas dos que no corresponden a la
Conselleria de Interior, tenemos que ustedes presentan una
enmienda a la totalidad con sólo 6 parciales y todas dirigidas a
las competencias de la Dirección General de Emergencias.
Enmiendas que no contemplan ninguna iniciativa nueva, ya que
están relacionadas con el servicio del 112, para su instalación en
Ibiza, en Formentera, la mejora en Menorca, el servicio de
meteorología y para ampliar inversiones previstas en los
convenios para la seguridad de las playas. Todas estas
actuaciones, como ven, ya las he anunciado en comparecencia
de presupuestos del mes pasado y lo único que propone el
Grupo Parlamentario Popular es dotar estos proyectos de
partidas diferentes a las que nosotros contemplamos. Y por
ejemplo, al 112, ¿de dónde lo quitan? De las playas. ¿De las
playas de dónde lo quitan? Pues de otra conselleria. ¿De qué
proyecto es (...)? Eso ya no se sabe.

Por no dejar el tema de la Dirección General de
Emergencias, decirle que el tema de Fornalutx entendemos que
es importante tener allí una plataforma que permita que el
helicóptero de emergencias aterrice. Ya sabe usted que en una
emergencia, puede aterrizar en cualquier sitio que técnicamente
sea adecuado, pero de todas maneras le quiero decir que es un
objetivo nuestro, es una prioridad nuestra, que estamos
pendientes de la autorización por parte de Medio Ambiente,
pero que no dejó usted todos los trámites hechos, entre ellos,
uno de los que tuvimos que hacer, y que costó tiempo y dinero,
fue el impacto medioambiental.

Siguiendo con otras enmiendas, ustedes también hacen una
enmienda a la totalidad a la EBAP y basándose en unas
enmiendas parciales que hacen referencia a la sede de la EBAP
en Ibiza. Ya he anunciado que la EBAP en Ibiza dispondrá,
junto con el 112, de una sede de instalaciones dentro del
acuartelamiento de Sa Coma, y ya verá como el año que viene
cuando esté aquí, habrá importantes novedades. Pero decirle que
la EBAP en Ibiza tiene sede, no es suya, pero tiene sede; se
están haciendo cursos en Ibiza sin desplazamiento aquí;
concretamente el viernes pasado inauguramos en Ibiza el Curso
básico de policía local, y lo inauguramos en la sede que tiene la
EBAP en Ibiza. Por lo tanto, los ciudadanos de Ibiza tienen sede
la EBAP, no es propiedad y no son las instalaciones definitivas
que queremos, pero tiene sede. Entérese, Sr. Rodríguez.

Pero, además, todas estas enmiendas que nos hace, para la
EBAP son de sustitución, suponen estas tres enmiendas
1.250.000 euros, y ¿dónde lo quitan? Pues lo quitan,
precisamente, de la partida de formación; constituyen una
disminución de un 40% de los cursos que hay para formación.
Y yo creo que ésto no es lo más adecuado, además hay que decir
que lo que pretenden es que, con inversiones destinadas a
formación, que son inversiones de carácter inmaterial, la
quieren pasar a una partida que es para la construcción de
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edificios, que tienen que ser de carácter material, con lo cual
también es improcedente.

En el caso de GEIBSA, ustedes también presentan una
enmienda a la totalidad cuando no presentan ninguna parcial. Y
decir que GEIBSA si ahora tiene menos dinero es porque lo que
fue la instalación del 112, que es para lo que usted le dio un
dinero a través de GEIBSA, para hacer la instalación del 112
aquí en Mallorca, en Marratxí, pues ya se acabó este proyecto
y por eso ahora no tiene esa partida. De todas maneras, lo que
ahora GEIBSA va teniendo es menos deuda.

Por lo tanto, quiero agradecer ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi acabant.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Sí. Un minuto Sra. Presidenta.

Agradecer al Sr. Mayans su aportación con estas enmiendas
parciales que ha presentado y desde luego aquellas que hacen
referencia a formación, nosotros no vamos a quitar dinero para
hacer otras instalaciones que están debidamente presupuestadas
y las atenderemos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn en contra i per
part del Grup Mixt intervé el Sr. Melià per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
relació a les esmenes presentades per AIPF, dir que hi ha una
proposta de transacció, la RGE núm. 10866, minvant la quantia
de 300.000 a 125.000 euros. I la RGE núm. 10867, també
minvant la quantia, de 200.000 a 75.000 euros.

En relació a la resta, Unió Mallorquina no les pot votar a
favor. Entenem que la que fa referència al centre d’emergències
d’Eivissa ja és una previsió dels pressuposts, ja hi ha un
compromís de la consellera, com ha manifestat a la seva
intervenció. 

I en relació a l’esmena que fa referència a la policia
autonòmica, ja li vàrem manifestar en comissió que compartim
la sensibilitat, la preocupació i la urgència de la posada en
marxa de la policia autonòmica, però que la partida elegida per
fer l’esmena no era l’adequada i segons manifesta la consellera,
els estudis ja estan avançats i aquesta quantia sembla que no és
adequada, o no és necessària per dur a terme aquests estudis
previs a la posada en marxa de la policia autonòmica.

En relació a les esmenes del Partit Popular, les esmenes a la
totalitat, dir que evidentment estam en època d’austeritat
pressupostària, en un context econòmic difícil. El Partit Popular,
com és lògic, no se cansa de repetir aquestes circumstàncies. I
per tant, entenem que aquests pressuposts d’Interior són
suficients dins aquest context d’austeritat i de minva dels
recursos econòmics que té la comunitat autònoma.

En relació a les esmenes parcials. Bé, la referida a la
seguretat a les platges, també segons informació que dóna la
conselleria és suficient la dotació pressupostària per a aquest
capítol. També és suficient la dotació de l’Escola Balear
d’Administracions Públiques. I lògicament ja dic, el tema de la
nova seu d’emergències a Eivissa també ja està previst. Per tant,
tampoc en aquest sentit podem donar suport a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Finalment, en relació a les esmenes referides a policia local,
també ja li vàrem manifestar al Sr. Rodríguez en comissió
parlamentària, que aquestes esmenes no anaven al fons de la
qüestió i el fons de la qüestió és que les policies locals
assumeixen moltes de les competències que no els corresponen
a ells. I que, en l’opinió d’Unió Mallorquina, la solució d’aquest
problema estructural està en el funcionament de la policia
autonòmica. Si tenguéssim una policia autonòmica
desenvolupada, completa, integral en la prestació del servei a tot
el territori de les Illes Balears, possiblement no necessitaríem
complementar els pressuposts dels ajuntaments per fer front a
serveis impropis que presten les seves policies locals.

Entenem que la situació del quarter d’Alaior tal vegada sigui
preocupant, però és evident que hi ha altres ajuntaments que
també tenen situacions i necessitats de quarters i que no veuen
reflectides aquestes necessitats a les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular. En el cas d’Alaior segurament se
pot arribar a convenis de colAlaboració amb ajuntaments veïnats
per provisionalment solucionar aquesta situació que el Partit
Popular denuncia i lògicament és a l’ajuntament a qui
correspon, com han fet altres ajuntaments, construir aquest
quarter. Ja dic que la solució del tema de la policia local està per
una banda en el model de finançament de les corporacions
locals, que ja hem debatut quan parlàvem de les esmenes de la
Conselleria de Presidència. I per altra banda està en el
desplegament de la policia autonòmica com a policia que ha de
prestar el servei de seguretat ciutadana i altres serveis públics de
policia que actualment han assumit impròpiament els
ajuntaments i les seves policies locals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, en primer lloc crec que la gran crítica que he sentit,
el gran argument per a l’esmena a la totalitat és sobretot que els
pressuposts no pugen suficientment. De fet, la darrera frase ha
estat la cloenda, si quan baixen una àrea no és motiu per fer una
esmena a la totalitat, quan hi haurà motiu? Nosaltres entenem
que dins un govern, aquest no és mai un motiu (...). 

Precisament creim que en aquest moment hi havia d’haver
una prioritat de despesa en els temes de garantir els serveis
públics, els serveis adreçats directes als ciutadans, de les
inversions i el tema d’activitat econòmica. I malgrat les
necessitats d’Interior són totes elles descrites pel ponent del
Grup Popular, són totes justificades, nosaltres les compartim,
però és evident en què hi ha un moment en què s’ha de
prioritzar i els recursos són avui, ja no entraré una altra vegada
en el debat sobre el finançament i el moment econòmic, però al
cap i a la fi és un debat que està planant sobre la justificació dels
números. Per paga algun ponent deia que “si troben que no són
els pressuposts suficients han de votar l’esmena a la totalitat”.
Jo crec que entre un punt i l’altre hi havia un triple salt mortal
polític, en el qual nosaltres per descomptat no feim comptes
perpetrar-lo. Si un altre troba que no si no està content amb el
pressupost perquè no hi ha la situació econòmica per aprovar-lo
ha de dimitir, que ho faci com trobi.

Per cert, d’on surten aquests recursos? Aquí és allà on hi ha
un dels grans drames de la manca de rigor..., jo diria general, no
dic d’avui, no dic d’enguany i no voldria dir molt menys del Sr.
Rodríguez en concret, sinó en general de la manca de reflexió,
de la qual hi hem participat d’on realment treim recursos per fer
els grans canvis. Bàsicament s’agafen d’altres conselleries, el
Sr. Rodríguez mateix se queixava de què Presidència baixava,
però aquí hi ha recursos que vénen de la secció 11. I després el
34, és a dir, endeutament. Quan francament, altres ponents
també ja ho han apuntat, estam a un nivell prou delicat, prou
important en aquests pressuposts d’endeutament. Clar, si
realment és cert, doncs aquí hi ha una coherència, el Partit
Popular vol més endeutament. Sempre és delicat, però és una
defensa. Però sembla que hi ha un altre ponent que diu el
contrari. Per tant, no sabem si realment l’únic que se pretén dir
és que s’haurien de fer moltes més coses, nosaltres hi estam
d’acord. Però clar, si no s’assumeixen les conseqüències fa mal
fer-ne un debat rigorós.

L’altre gran tema són les noves competències. S’ha apuntat,
policia, fer uns estudis. Però el més important és posar en marxa
la policia autonòmica. L’altre és un tema menor, però estratègic
i nosaltres hi estam compromesos com és el servei
meteorològic. Però per descomptat, tot i ser per ventura, fins i
tot per ratio essendi del nostre grup és més favorable a què hi
hagi totes aquestes competències, que se duguin a terme aviat.
També hem d’anar un poc alerta a tornar fer algun error de
càlcul. Me recorda una botiguera que deu fer segles que està
documentada, com a mínim hi ha glosses valencianes del segle
XV i glosses mallorquines de també fa molts de segles, d’una
senyora que se dedicava a comprar peix a 6 pessetes la peça,
l’escatava, el fregia i el venia a 4. Li deien na Peix Frit i aquesta
senyora pareix que ha passat a la història popular i ens alerta de
no fer el negoci de na Peix Frit. Anem alerta, perquè arribats a
un punt que tot i que nosaltres voldríem posar en marxa nous

serveis amb els propis recursos, certament voler assumir,
assumir i assumir i donar producte a 4 pessetes si a nosaltres ens
en costa 6, és realment un punt..., hi haurà un moment en què
difícilment podrem seguir prestant aquests serveis. Això ho fan
els ajuntaments, ho fa el Govern i no ho podem fer amb l’abast
de tota una policia autonòmica. Aquí hi ha d’haver un debat real
de transferències en justícia, en policia, en servei meteorològic.
En cas contrari, tenc por de fer el negoci de na Peix Frit.

Quant a les esmenes parcials, que tampoc no són del volum
que sembla que justificarien, com s’ha apuntat, una esmena a la
totalitat, però ens pareix molt bé que dins aquesta change
parlamentària sigui la institució que hagi triat el Partit Popular
per plantejar els seus debats. Però entrant a les esmenes parcials,
creim que les d’AIPF sobre policia té les mateixes respostes que
li hem donat al Sr. Rodríguez. També les del 112 s’ajunten amb
algunes presentades pel Grup Popular i pensam que les garanties
que ens dóna la consellera de garantir el servei del 112 no
justifiquen donar-li suport. Però celebram que hi hagi hagut una
oferta de transacció en les matèries de formació i celebraríem
que se duguessin a terme perquè segurament l’illa de
Formentera ha estat la més descuidada quant aquests tipus de
cursos. Per tant, seria bo transaccionar les RGE núm. 10866 i
10867.

Sobre la resta d’esmenes parcials del Grup Popular, crec que
hi ha..., també ja s’ha comentat, el tema de les competències
dels ajuntaments. El tema de la policia de platges segurament
s’hauria de resoldre d’una altra manera. És una d’aquestes que
se finança a través d’endeutament i nosaltres no creim que sigui
en aquests moments possible. I el tema de les seus de policia, ja
s’ha apuntat. És a dir, hi ha uns ajuntaments que han fet uns
esforços considerables i ara el que no podríem fer és un greuge
comparatiu respecte dels que han sufragat íntegrament des de
les seves pròpies arques perquè hi hagi un cas en què tots hi
estiguem d’acord que s’hagi de dur a terme. S’han de fer
convocatòries en general, tothom s’hi ha de poder presentar i no
n’ha de treure més profit el que més negligent hagi estat.

Per altra banda, els ajuntaments també hauran de fer una
reflexió. És a l’Estat a qui hem de comprometre tots i no pot ser
que donem doblers dels consells, dels ajuntaments a la Guàrdia
Civil, quan tenim un dèficit financer tan important com el que
mantenim amb l’Estat. Crec que és bo que tothom intenti fer les
seves pròpies casernes per claredat competencial, no perquè no
siguin necessaris tots els serveis, sinó perquè si tothom no
aguanta la seva vela, la veritat és que després resulta fins i tot
difícil orquestrar una crítica política adequada i que cada ciutadà
sàpiga a quina administració s’ha d’adreçar.

El darrer punt era també sobre l’EBAP d’Eivissa. Ja s’ha
apuntat que s’estan fent cursos, hi ha una activitat de l’EBAP a
Eivissa. Naturalment ha de tenir una seu, però s’ha fet un esforç
ara per a una seu provisional. Compartim amb la consellera que
se faci per tancar un acord definitiu i amb una seu definitiva.
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Sobre la resta, d’acord bàsicament amb la música que
acompanya la lletra de les esmenes. Compartim tots els punts en
el qual s’ha dit que se fes un esforç hi estam d’acord, més enllà
de les precisions que hem fet sobre les convocatòries i si no triar
a dit els seus beneficiaris i les competències de cada grup, però
creim que també hi ha d’haver recursos. I sobretot, en
competències que en aquests moments no són transferides hi ha
d’haver recursos molt clars i molt potents de l’Estat, perquè en
cas contrari podem assumir unes càrregues de serveis als
ciutadans que resultarà difícil prestar-lo amb qualitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i per un temps de 10 minuts té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Em
permetin per un moment que les meves primeres paraules siguin
d’un record emocionat cap a un diputat, un ex-diputat que
segurament avui estaria compartint amb nosaltres una estona per
aquí fora i segurament fumant-se un cigar, si fa poques
setmanes no ens hagués deixat. Ho dic fa molt de temps, vaig
tenir la sort de compartir com a diputat jove aquí i era d’aquells
diputats amb experiència que ajudava a la gent jove. Per tant, el
record emocionat per en Pep Alfonso Villanueva.

La segona qüestió que volia plantejar, ja ho han dit els altres,
però també ho dic de cor i dóna la importància de la conselleria
i secció que en aquests moments parlam. Probablement moltes
vegades se li dóna la importància i el muscle quan en situacions
difícils i complicades. Per tant, és bo tenir articulat un servei, o
una conselleria amb muscle i una Direcció General
d’Emergències amb muscle. Quan dic això, avui s’ha pogut
veure en el tema de Cala Ratjada, també me vull sumar a les
paraules del portaveu del Partit Popular, desitjant-los bona feina
a la conselleria i al Govern en aquests moments que han tengut
aquests successos a l’illa de Mallorca i allà on hi ha hagut
víctimes mortals.

Ja entrant en matèria i en feina, entrarem en la transacció
plantejada pels diferents portaveus d’Unió Mallorquina i el
BLOC cap a les propostes realitzades pel Sr. Mayans. Els faig
meves, únicament fer una precisió que les dues propostes són
per a Eivissa i Formentera, com recollia l’esmena. El fet de la
seva procedència, probablement a algun portaveu l’ha duit a la
confusió esmentant només l’illa de Formentera. Va per a la
formació de les dues illes en els termes i amb les quantitats
plantejades pels anteriors portaveus.

I ja entraré una mica en la referència d’allò que són les
esmenes a la totalitat. Jo som de la idea de què els debats no es
guanyen només, com reiteradament diu el Sr. Rodríguez, pel 30
a 29, sinó que es guanya pel 30 a 29 i per l’art de la dialèctica.
I aquí li vull guanyar pel 30 a 29 i per la dialèctica. Li faré un
seguit de consideracions sobre una esmena a la totalitat. Vostès
en definitiva quan plantegen l’esmena a la totalitat, ja li vaig dir
en els debats que hem tengut en comissió, que fonamentalment
les esmenes plantejades per vostè, són per a polítiques definides
i determinades pel Govern i per la conselleria. Per tant, no fa
una aportació, probablement perquè no sigui necessari i hi hagi
un ample consens polític quant a les polítiques que s’han de dur
per part de la Conselleria d’Interior, no hi ha una gran
diferenciació política entre allò que va plantejar en el seu
moment el Govern i allò que vostè planteja via esmena a la
totalitat. La pregunta és, idò quin sentit té l’esmena a la
totalitat? Simplement les esmenes particulars? O és per aquesta
diferència dels 100.000 euros?

Crec que el tema de l’esmena a la totalitat s’ha d’utilitzar
quan realment hi ha una discrepància política clara i definida
entre uns i altres. Però crec que hem de fugir, hi ha massa
tendència d’uns i altres a practicar-ho, quan s’està a l’oposició,
practicar l’esmena a la totalitat com una litúrgia del debat
pressupostari. Crec que aquest és l’error que probablement
vostès avui han duit aquí en aquest Parlament. A més, vull
recollir les paraules del conseller d’Hisenda, veurem quan diuen
on estan els diners, perquè per ara tots surten dient tot ha baixat
i els pressuposts són matemàtica pura, si uns baixen uns altres
pugen. Allò que no val és que surtin aquí tots els portaveus del
Partit Popular i ens expliquin que ha baixat perquè hi hauria un
desfasament pressupostari en els pressuposts. Per tant, haurem
de començar a veure...

(Remor de veus)

Li ho agraesc Sr. Fiol.

(Rialles)

Per tant, haurem d’esperar a veure si algun dels portaveus
del Partit Popular i diu: enhorabona Govern, aquí Sr. Carbonero
vostès han pujat molt, o en polítiques socials. Però temps
tendrem en el transcurs del dia d’avui.

I ja entram en el tema de les esmenes. Jo pens que les
esmenes que s’han plantejat bàsicament són polítiques
anunciades per part del Govern i vostès senyores del Grup
Popular evidentment tenen una clau i vostè l’ha marcada crec
que molt intelAligentment i li vull reconèixer el mèrit, és a dir,
veurem si ho compleix, consellera d’Interior, aquestes polítiques
que no les té pressupostades si estaran executades en un temps,
d’acord. Evidentment, vostè, amb el transcurs del temps, també
podrà passar pàgina. El que sí que és veritat és que pareix lògic
que algunes de les polítiques que ja va plantejar la consellera
d’Interior, ja, i a més ha estat notori, perquè ha sortit als mitjans
de comunicació, etcètera, que hi ha unes negociacions amb el
Consell d’Eivissa per arribar a uns acords amb el tema del
quarter militar de Sa Coma. Per tant, esperem a veure com van
aquestes negociacions, que no es preocupi que serà una prova
d’aquesta sintonia que hi haurà i d’una diferenciació amb com
ens tracta Madrid, del govern del Partit Popular i dels governs
actuals del Sr. Zapatero.



2276 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / Fascicle 2 / 16 de desembre del 2008 

 

No comparteix el que ha dit el Sr. Llauger, que tots érem
iguals, jo crec que ens va bé la diferència del tractament i
sensibilitat que es té, i estic segur que el quarter de Sa Coma
serà una altra mostra de sensibilitat per part del Govern de
l’Estat.

I deixem que sigui aquesta determinació i aquest transcurs
del temps, juntament amb el Consell d’Eivissa, que determini
on s’ha de posar l’EBAP, on s’han de posar diferents
infraestructures d’emergències o de seguretat a l’illa d’Eivissa.

I el vull felicitar per una de les qüestions per vostè
plantejada, que ha estat quant a la referència del quarter de Son
Banya. No he temps, ho faré, de recollir la crítica política que
va fer el Partit Popular quan un ex-conseller, qui avui els parla,
va dir que volia fer el que vostè avui ha dit aquí a Son Banya.
Però jo simplement únicament crec que les seves paraules les
recull, com a pròpies, i estic segur que és el que sempre ha
expressat la pròpia consellera de fer el centre de Son Banya, de
donar-li una utilitat, va ser una magnífica compra. I supòs que
si entre tots ajudam, a Son Banya i a Sa Coma es podran fer les
actuacions que necessita el servei d’emergències i de seguretat
a les Illes Balears.

Per tant, pens que hi ha elements suficients per rebutjar les
esmenes a la totalitat per vostè plantejades, pels motius que li he
donat, i que, implícitament, amb l’exposició que va fer el
Govern, a través de la consellera d’Interior, moltes de les
esmenes per vostè plantejades estan recollides en el discurs
d’actuacions que s’ha de fer; esperem que del discurs, com deia
aquella cançó, obras son amores y no pocas razones, doncs que
amb poc temps ho vegem.

Per tant, estic convençut i aquest és un dels motius pels
quals es descarta l’aprovació de més esmenes. De totes maneres,
també li vull dir que sí que s’han transaccionat dues esmenes
per part del Sr. Mayans, però que també, implícitament, crec
que recull alguna de les esmenes per vostè plantejades. Per tant,
moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Mixt, vol intervenir el Sr. Mayans?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Simplement, Sra. Presidenta, per dir que accept les
transaccions que m’han ofert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si li és possible passar el text, a fi que els serveis de la
cambra les puguin enregistrar. Gràcies.

Ara sí, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primeramente, haré una referencia,
porque la consellera ha dicho que los anteriores presupuestos
generaban déficit; usted me imagino que es consciente que en
el año pasado y éste, este Gobierno en los presupuestos ha
puesto más de la mitad de la deuda que generó el equipo
anterior, el Gobierno del 2003-2007, o sea, digamos más del
doble, más de la mitad de la deuda; lo digo porque lo he
entendido así, si no lo he entendido así lo quito y ya está.

Al Sr. Melià y Sr. Alorda, yo no entiendo, los dos tienen
vinculaciones municipales, uno como concejal, el otro como
secretario municipal, yo no entiendo que la Conselleria de
Interior tenga capacidad para decir cómo se visten los policías
municipales, la gorra, los zapatos, todo lo que llevan, los
vehículos el color que tienen, tienen capacidad para todo esto,
pero no tienen capacidad para decir cómo han de ser los
cuarteles de policía. Y un país como el nuestro no es bueno que
haya muy buenas instalaciones escolares, muy buenas
instalaciones de salud, muy buenas instalaciones de todo tipo y
que fracasemos en este servicio básico que es la policía local,
que es competencia de la comunidad autónoma, ella es quien
coordina, y quien coordina ha de donar recursos. Si somos
buenos para decir cómo se visten los policías, qué color tienen
los coches, cómo tienen que ir, cómo tienen que acceder a la
función pública, somos capaces también para decir cómo tienen
que ser las instalaciones de la policía local.

Yo creo que esto es así, es una misión posiblemente
ambiciosa, progresista, a ustedes posiblemente les llame la
atención que una persona como yo tenga ideas progresistas, pero
bueno, es que eso es libre, cada uno puede tener las ideas que
tiene, y esto, pues claro.

(Algunes rialles)

Claro, el Sr. Melià comparte conmigo la filosofía de la
policía autonómica, quiere decir que comparte conmigo el que
le demos, el que desarrollemos (...) para policía local, policía
autonómica, pero la policía autonómica, además que con
estudios, además que con normativa, se despliega con cuarteles
y con instalaciones, y aquí no se recoge nada para esto, aquí no
se recoge nada para esto, no hay ningún despliegue de policía
autonómica por aquí.

En el segundo año y medio de la gestión de este gobierno,
por lo tanto, vuelo a decir, al año que viene volveremos a hablar
del despliegue de la policía autonómica en las mismas
condiciones que hoy, humo, humo, humo. Como estamos en
navidades direm fum, fum, fum, que es mucho más bonito.

Mire, la EBAP, Sr. Alorda, siempre ha hecho cursos, cuando
yo llegué de conseller, había un Instituto de Función Pública
que hacía cursos, en instalaciones alquiladas, en colegios por la
tarde, todo el tema éste; pero esto no es la misión, no es la
función, no es la esperanza de la comunidad autónoma; la
comunidad autónoma tiene que tener instalaciones propias,
propiedad o de alquiler, pero instalaciones propias, porque si no,
no cumplimos nuestra misión, no es lo mismo (...) las
instalaciones en un instituto por la tarde que en la sede de la
EBAP, en la calle de esto, o en la sede de la EBAP de Menorca,
tanto en Maó como en Ciutadella, no es lo mismo, Sra.
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Consellera. Por lo tanto, yo lo que quiero es que hagan
instalaciones propias, que es un avance, no estar siempre a
precario, precario, casi de ocupas en un sitio de enseñanza.

Sa Coma, Sa Coma, yo he dicho punto y coma, lo veremos.
De momento, la sensibilidad del Gobierno Zapatero, con los
últimos gobiernos del Consell de Ibiza, no ha sido muy grande,
en el año y medio que lleva coincidiendo con un gobierno
socialista, tampoco es muy grande. Parece que piden 30
millones de euros por la sede, a lo mejor es que, vamos a ver
luego cómo queda, a lo mejor queda con menos dinero; pero si
yo no lo tengo mal entendido, piden 30 millones de euros por Sa
Coma, punto y coma. Vuelvo, a repetirle, Sra. Consellera, al año
que viene seguiremos hablando de la inminencia de la
adquisición por parte del consell insular del edificio de Sa Coma
para hacer el cuartel, y usted seguirá sin escuela de
administraciones públicas en la isla de Ibiza.

Yo estoy contento de la transacción que han hecho con el Sr.
Mayans, en las dos enmiendas, no estoy contento,
evidentemente, con el trato que dan a las enmiendas del Partido
Popular, son tan buenas como las del Sr. Mayans, pero se ve que
son perversas, es perverso, y eso que no hay ninguna cuestión
que no puedan hacerlo. Ahora ustedes se explican por qué han
puesto la enmienda a la totalidad, pues porque no creemos en
este presupuesto, es que no creemos ni en el global ni en el
particular. Está errado y desactualizado el global y
evidentemente es perverso el de la Conselleria de Interior,
perverso porque tiene menos recursos que el año anterior,
107.000 euros menos.

Yo no sé si la consellera se había dado cuenta de esto o no,
pero usted tiene 107.000 euros menos que el año pasado, con
esto, si fuera una conselleria de pintar edificios, de barrer calles,
de poner dos farolas, sería muy bien, pero que la conselleria que
es responsable de la seguridad, responsable de las emergencias
y de la función pública, le quiten en el presupuesto 107.000
euros constantes con respecto al año pasado, es inexplicable y
es una vergüenza.

Gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Els grups parlamentaris, en
el torn de contrarèplica, vol intervenir algú? Sí? Sr. Melià, té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, pens que no ha posat en dubte la competència de la
comunitat autònoma per dir com han de ser els quarters, és
evident que la comunitat autònoma pot definir unes
característiques de quarters, de condicionaments, de sales, de
calabossos, etcètera, moltes coses que hauran de tenir aquests
quarters, jo aquesta competència no la discuteix. Ara bé, que la
comunitat autònoma acabi pagant totes les policies locals,
perquè és un poc el camí que duem, si pagam els cotxes, pagam
policia turística, està bé la colAlaboració de la comunitat
autònoma amb l’administració local, però anem al fons de la

qüestió, el fons de la qüestió és que la comunitat autònoma ha
de colAlaborar molt amb els ajuntaments perquè els ajuntaments
no tenen recursos per fer el que teòricament els correspon, que
és pagar els seus agents, la seva policia local i donar-los les
dotacions materials, de cotxes, de vehicles, de quarters que
necessiten, aquesta és la qüestió. I jo crec que hem de posar
damunt la taula i en aquesta tribuna el debat de fons, i vostè
aquest debat de fons veig que l’evita.

M’ha paregut que deia que compartíem el model de policia
autonòmica, no sé si l’he entès malament, en tot cas nosaltres
voldríem que la policia autonòmica es desenvolupàs, i a vostè
no se li escapa, perquè vostè ho coneix perfectament, que el
Ministeri d’Interior ha fet unes manifestacions dient que no
volien el desenvolupament de policies autonòmiques. Per tant,
el problema per desenvolupar la policia autonòmica de les Illes
Balears no és tan econòmic en aquest moment, sinó d’arribar a
un acord amb el ministeri, que es nega a aquesta qüestió.

Evidentment, des d’Unió Mallorquina reivindicam que
aquesta policia autonòmica es desenvolupi, però és una qüestió
de duplicitat administrativa i és una qüestió d’intentar
convèncer el Govern central que l’Estatut d’Autonomia, que fa
aquesta previsió, s’ha de desenvolupar i que un ha de creure en
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, almanco des d’Unió
Mallorquina hi creiem fermament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que un dels problemes
que tenim en aquest debat de pressuposts és que el PP es nega,
millor dit, nega el problema, i negar el problema no el resol; és
a dir, el problema del finançament si un no accepta que els
recursos són limitats, aleshores no hi ha cap problema, perquè
sempre pot afegir moltíssima més despesa.

Ataquen totes les possibilitats, tots els ressorts de sortida, no
s’han d’augmentar els ingressos, els ingressos baixen, per la
seva pròpia recaptació, sense tocar els imposts, a més a més,
hem tocat els imposts a la baixa, però no es poden pujar. Tots
els que arribin de Madrid se n’han d’anar a l’endeutament;
l’únic que ha tengut el coratge, entenc, jo crec que heterodox
dins el conjunt de les esmenes que ha presentat el Partit Popular,
ha estat el Sr. Rodríguez que ens demana que facem més
endeutament, tot i començar la seva intervenció dient que hi ha
molt d’endeutament i retraient-lo d’alguna manera, a un
moment en què jo crec que tots compartim que el moment de
crisi reclama aquest endeutament, però fins a un límit de poder-
lo tornar. El finançament de l’Estat, confiï que aquí sí que ens
trobem, de llevar d’una vegada la llei del Sr. Aznar, i aquí Sr.
Costa no podem participar de les grans diferències que vostè hi
fa, perquè la mateixa del Sr. Aznar és la que vostès han
mantinguda i que en bona mesura no arribam a poder desplegar.
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Però clar, si un nega el problema, aleshores jo crec que totes
les crítiques que pugui fer sobre les mancances d’Interior
queden molt obertes. Per exemple, policia local; el que vulguin,
efectivament, anem a fer les instalAlacions, els equipaments,
com es diu, i ja que els diem com han d’anar vestits, per què no
ajudam als seus salaris? I ja que els ajudam, bé, per què no ho
feim tot nosaltres? I el batle, no ho sé, també que els doni també
qualque ordre de tant en tant. No, no, la competència de la
policia local és municipal, n’han d’estar gelosos els ajuntaments
i si els hem de donar més finançament, els hem de donar més
finançament, que, com molt bé diu, de qualque banda també
hauran de sortir aquests recursos.

Respecte de què, el que jo comentava de les competències,
i m’hi mantenc, jo no crec, com ara deia el Sr. Melià, que no és
tant un problema econòmic com polític, jo també crec que hi ha
un gran problema econòmic, perquè, i confiï que hi coincidim,
perquè si no hi ha doblers per posar en marxa una policia
comme il faut, de ver, amb qualitat, realment si ho hem de
treure, com se’ns apunta, dels nostres propis recursos que
gestionam el 13, el 14% del nostre PIB, i així ens hem
d’inventar una policia autonòmica i ajudar a la policia local, jo
crec que no donarem el servei que mereix el país. I lamentant-
ho molt, creim que ja no estam en punts, en fet d’avantguarda
de competències, des del nostre grup hem animat a agafar
competències, encara que no tenguessin un finançament
adequat, perquè ho necessitava el país, i ho hem fet; però hi ha
un moment en què si agafam avui Justícia, i no podem resoldre
el problema de la Justícia, la veritat és que crec que farem un
magre servei als ciutadans.

Per tant, s’ha de resoldre el tema del finançament.

Per la resta, crec que amb aquest context es contesten totes
les propostes que feia el Grup Popular o que hi reincidia.

I només dir que això de l’EBAP, compartim que no és el
mateix fer cursos a qualsevol indret que fer-ho a la seu pròpia;
el que li diem és que se’n fan, que no és que no n’hi hagi, però
no es fan correctament, no es fan així com voldríem, i el
compromís és que dins l’any que ve veure una solució més
definitiva. Vostè fa envits de què no, el Govern ens assegura
que sí, i nosaltres doncs ens trobarem a les costes de Xorrigo en
els pressuposts de l’any que ve.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument, per fer
referència a alguna de les qüestions que han estat plantejades en
el debat i que no havia pogut abordar. També respecte del tema
dels quarters, vull dir que és una esmena concreta, el quarter
d’Alaior, jo li vull fer una referència, crec que té prou entitat
perquè això es vegi des d’una perspectiva molt més general de
quin és el finançament que s’ha de donar per part del Govern de
les Illes Balears a la qüestió de les diferents infraestructures per
a policies i, en concret, en aquest cas, la infraestructura
d’edifici, per tenir la seu les respectives policies locals.

Però jo li podria dir que, i sense, perquè vegi, un ajuntament
probablement allà on ha tret la millor victòria electoral el Partit
Popular, a Balears, que deu ser Sant Joan de Labritja, 11 a 1
qualque cosa així, és a dir, i fa poc, i amb quarter finançat tot
pel propi ajuntament, sense cap subvenció. Amb això només li
vull posar de manifest que quan es faci un plantejament així
com es va fer amb el tema dels vehicles, de motos o de cotxes,
probablement s’hagi de fer un plantejament molt més genèric;
perquè si no es cau en el sentit de fer l’esmena de torn que el
grup municipal de torn del partit de referència, però es perd la
visió global de comunitat autònoma. I això és el que crec que hi
ha darrera l’esmena per vostè plantejada, ha anat a donar sortida
a una esmena que li han enviat d’Alaior i sense fer un
plantejament genèric, que crec que és la feina que els grups
parlamentaris tenen en aquesta cambra.

Respecte del tema de la policia autonòmica, jo només diré
una cosa ben clara: és una llei orgànica aprovada pel Congrés
dels Diputats, pel Senat i per tant tenc plena fe que es
desenvoluparà aquesta llei orgànica.

Anem al tema de les inversions i del Govern Zapatero i els
30 milions. Jo crec que vostè té algunes confusions, però li diré
qualque qüestió i segur que no em farà mentider el Sr. Palau,
quan ja ell mateix també va comprar, i amb bon criteri, firmant
el tema de la comandància, i per tant crec que és un error entrar
en la guerra aquesta de xifres; crec que va ser una bona operació
quan es va fer quan el Sr. Palau era president del consell, i crec
que és una magnífica operació aquesta per a l’illa d’Eivissa,
perquè resol molts temes d’infraestructures de diferents
qüestions, temes esportius, temes de seguretat, etcètera.

Però la confusió que vostè té no és que siguin 30 milions, li
han donat la xifra total, però el tema de Sa Coma són 21 milions
i busques, el que passa és que després hi ha altres xifres, per al
polvorí, per a uns terrenys al costat de la comandància, que va
comprar el Sr. Palau, i són sòls urbans. Per tant, s’ha fet una
operació atrevida, valenta i amb visió de futur. I jo crec que en
aquest sentit el que s’ha de fer és aplaudir una iniciativa valenta
que crec que donarà per cobrir diferents infraestructures que
avui necessita l’illa d’Eivissa.

I per tant, pens que bàsicament a les altres intervencions ja
han donat les raons suficients per descartar les esmenes
plantejades, però, com vostè ha dit, i també vull aprofitar per
acabar d’aquesta manera, que el debat que s’ha dut té una línia
mestra, que és la clara coincidència amb moltes de les polítiques
que es duen des de seguretat a les Illes Balears, amb unes
discrepàncies que probablement són de matís i que no són
essencials. I crec que això no és un defecte per a cap de les
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formacions polítiques, sinó que crec que el consens en matèries
d’interior o de seguretat és un encert per a una comunitat
autònoma, perquè, com avui s’ha demostrat, és important que
no hi hagi discrepàncies amb direccions generals d’emergències
o amb determinades polítiques.

Per tant, dir-li que quan s’han aprovat o aquesta transacció
que s’ha ofert, jo sé que també recull alguna de les esmenes que
vostè ha plantejat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. No hi ha més intervencions,
perquè tots els partits han intervingut. És així? Per part del Grup
Mixt.

Doncs, en aquest cas, i arribat aquest moment, havíem dit de
fer les votacions, però també havíem calculat un altre horari,
que eren les vuit del vespre, així que, si els semblàs bé als
portaveus, podríem continuar amb la secció d’Habitatge i Obres
Públiques. Els pareix bé als senyors i senyores portaveus? Sí.
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